
СТАНОВИЩЕ 

За дисертационния труд на Николай Петров Георгиев на тема 

„Мениджмънт на приходите в медиите. Модел за оптимизиране на предлагането на 

медийно съдържание” 

За присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика-

Пресжурналистика) 

от член на научното жури: проф. дсн Петранка Филева 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение. Общият обем е 220 

страници. В библиографската справка са посочени 131 заглавия на български и 

чуждестранни автори. Авторът на дисертационния труд има 5 публикации, свързани с 

темата на труда. 

Дисертационният труд е посветен на изключително актуална тема и в него могат да се 

открият приноси както в първите две теоретични глави, така и в практически 

ориентираната последна част. Изводите от теоретичното изследване в две 

интердисциплинарно разположени полета се използват за подготовка на работен 

финансов план за вестник, който да се предлага кръстосано на хартия и онлайн, с 

диференциация на цените според очакванията, интереса и платежоспособността на 

читателите. Има добър опит да се даде отговор как да се оптимизират разходите и 

съответно, приходите от двете издания. Предложеният вариант със сигурност може да 

бъде полезен за хората от практиката, като моделът се приспособи съответно към 

особеностите на една или друга ситуация. 

На първо място трябва да се отбележи, че актуалността и значимостта на разработката 

са успешно преодоляно предизвикателство от автора. В условията на безпрецедентна за 

медийния бизнес динамика на развитие е трудно да се „догонва” практиката и да се 

правят навреме полезни и задълбочени изследвания, които биха могли да дадат нова 

идея или нова теза, интересна за хората от практиката. Може да се твърди обаче, че в 

представения за защита дисертационен труд има опит да се изпревари инициативността 

на издателите и да им се предложи вариант за оптимално изразходване на 

инвестираните ресурси. Има и повод за дискусии или несъгласие, но е важно, че се 

поставят трудни въпроси и им се търси отговор чрез относително нови концепции за 

управление на разходите и приходите в модерната стопанска организация. 



Актуалността на темата се крие в оценката на революционните технологични промени 

и последиците от това за медийната индустрия. Тези промени, настъпили през 

последните десетилетия, налагат нов подход в организацията на дейността в медийната 

организация. Видимо има повече варианти за оптимизиране на процеса на 

производство и разпространение на медийно съдържание и съответно, на медийни 

продукти. Най-значителната промяна се състои в това, че в резултат от технологичната 

революция и навлизането на интернет се увеличи броят на платформите, носещи и 

разпространяващи медийните продукти, в резултат от което настъпиха промени в 

планирането и организирането на производствените процеси, съответно в 

маркетинговата политика на ценообразуване и пласмент. 

В дисертационния труд на Николай Георгиев тези промени са основен обект на 

внимание и анализ. Теоретичното изследване използва инструментариума на медийната 

икономика и на медийния мениджмънт. Преплитат се тези и концепции от 

икономическото знание, за да се пренесат те в медийната сфера и медийната теория. 

Има добавена научна стойност в успешното дефиниране на понятието „медийно 

съдържание” и в отграничаването му от понятието медиен продукт. Потребността от 

такава изследователска намеса е породена от факта, че в епохата на интернет и на 

дигитализираните процеси на производство медийното съдържание може да има 

самостоятелен живот и да бъде обект на икономизиране в самостоятелни стопански 

предприятия. Направено е важно разграничение между формално и неформално 

създаденото медийно съдържание, което е предпоставка да се очертае по-добре ролята 

на институционализираната журналистика.  

Бих посочила във връзка с тази част от работата, че е много ценен изводът, който 

дисертантът прави, а именно, че е възможно многовариантно пакетиране на медийното 

съдържание в различни медийни продукти, адресирани до подходящата целева 

аудитория. Това може да бъде важен източник на приходи за медията, без тя да прави 

допълнително големи разходи. 

Мога да добавя и задоволство от факта, че авторът се съсредоточава в проблема за 

платено и безплатно предлагане в интернет. С аналитичен поглед към актуалното 

състояние на медийната индустрия, в дисертацията се търси отговор на този въпрос, 

като оправдано се тръгва от очакванията на аудиторията и на рекламодателите и се 

стига до варианти на оптимизиране на производството в мултимедийната редакция. 



Най-нова за изследванията в българската комунинкационна наука е тезата за 

приложимостта на концепцията „мениджмънт на приходите” в медийната индустрия. 

Станала известна най-напред в авиационната и хотелиерската индустрия, тя е 

приложима и в други сфери на услугите и осигурява повече приходи от по-добро 

разпределение на „инвентара”. В случая с медиите –по-добро планиране на медийното 

съдържание в разнообразни варианти на медийни продукти, подготвени за различни 

платформи и с различни цени. Темата за дискриминационното ценообразуване също е 

недостатъчно широко разработвана у нас, още по-малко по отношение на медиите. Тя е 

интегрирана успешно в по-общите наблюдения за приложимостта на мениджмънт на 

приходите в медийната организация.  

Използването на концепцията за мениджмънт на приходите в медийната организация 

оправдано се препоръчва от автора като източник на добро „поведение” и „изпълнение” 

в условия на криза, но без съмнение предложеният по-нататък финансов план с 

интегрирана в него идея за кросмедийно производство и предлагане и за 

диференцирано ценообразуване - има много по-дългосрочно приложение.  

В заключение искам да кажа, че предложеният дисертационен труд отговаря на 

формалните и съдържателни изисквания и предлагам на уважаемите членове на 

научното жури да присъдят на Николай Георгиев образователната и научна степен 

„Доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки. 

 

 

проф. дсн Петранка Филева 

   


