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на Научно жури, назначено със Заповед №...................................................................... на 

Ректора на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се на 

интернет страницата на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, 

www.vfu.bg.  
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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1.1. Актуалност на темата 

Значимостта на изследванията в областта на медиите произтича както от 

важното място, което те заемат в едно демократично общество, така и от 

специфичния начин на организация на свързаните с тях пазари. Това поставя 

медиите като особен обект на внимание, както от социална гледна точка, така и 

от икономическа. Една от най-често дискутираните теми, общи за двете 

перспективи, е тази за медийната концентрация. Докато в Западна Европа 

проблемът е изследван още с появата на самите медии и съответно на първите 

антитръстови закони, в България този проблем тепърва започва да се очертава. 

За да се намери адекватно решение, се изискват реални инструменти за 

анализирането му, които да позволят обективна дискусия. В основата на тези 

инструменти трябва да са методи за измерването на този нов за нашето общество 

феномен, които да позволят обективна преценка на влиянието му както върху 

конкуренцията, така и върху разнообразието в медийните пазари. 

Темата за пазарната концентрация не е нова за икономическите науки. Още в 

късното начало на миналия век теорията на пазарната организация, т. нар. 

индустриална икономика (в Европа) или индустриална организация (в САЩ) и 

основаващите се на нея емпирични изследвания, се базират на разбирането, че 

именно пазарната концентрация е променливата, която определя фирменото 

поведение и икономическия резултат на пазарите. Както всяка емпирична наука, 

индустриалната икономика разработва и развива свои методи за изследването на 

пазарните структури. С оглед на съвременните реалности обаче, те не са в 

състояние да дадат цялостна представа за комплексния проблем свързан с 

медийната концентрация. Осъзнавайки тези недостатъци, все повече 

изследователи се насочват към интердисциплинарни подходи за 

превъзмогването им. Пример за такъв е мрежовият анализ, чието приложение в 

икономическите науки е обосновано както от новата икономическа социология, 

така и от новата институционална икономика. Настоящата дисертация прави 

опит за интердисциплинарен подход при изследването на медийната 

концентрация, сравнявайки резултатите на традиционните икономически 

методи с тези на нови неортодоксални подходи. 
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1.2. Обект и предмет на изследване 

Обект на дисертационния труд е концентрацията в пазара на медийни 

продукти и услуги в Република България. 

Предмет на дисертационния труд е приложението на икономически подходи и 

методи за изследване на състоянието и тенденциите на медийната 

концентрацията в България на примера на радиото, както и последствията на 

пазарната концентрация за резултатите на този пазар, което създава основата за 

планиране на неговото развитие и регулация. 

1.3. Цел, задачи и потребност на изследването 

Поставената цел в дисертационния труд е да се предложат теоретични и 

емпирични икономически подходи за анализ на концентрацията в медийните 

пазари, както и тяхното практическо приложение за изследване на 

концентрацията в радиопазара в България. 

Постигането на така поставената цел изисква на първо място солиден 

икономически фундамент, който да предостави рамката за анализ на медийните 

пазари, формите, причините и последствията от медийната концентрация. Като 

втора стъпка е необходимо да се подберат подходящи емпирични методи за 

изследване на медийната концентрация. Накрая така подбраните методи за 

изследването на концентрацията следва да се приложат на конкретен медиен 

пазар – радиопазара в България. 

Така представената цел предполага формулирането на следните задачи на 

дисертацията: 

1. Съставяне на теоретичната основа за икономически анализ на медийните 

пазари; 

2. Преглед и подбор на подходящи методи за изследване на медийната 

концентрация; 

3. Емпирично изследване на примерен медиен пазар с цел изпробването на 

предложения инструментариум за изследване на медийна концентрация. 
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С оглед решаването на поставените задачи могат да се формулират редица 

изследователски въпроси, чийто отговор се търси в отделните параграфи. 

Въпросите, според трите основни задачи на дисертацията и съответният 

параграф, в който се разглеждат, са систематизирани както следва: 

Задача № Изследователски въпрос Параграф 
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1. Какво е значението на специфичните 

характеристики на медийните блага за 

икономическата организация на свързаните с тях 

пазари? 

1.1. 

2. Какви са формите на проявление на медийната 

концентрация, причините за тях и техните 

последствия за икономическата организация на 

отрасъла? 

1.2. 

3. До каква степен икономическата теория допуска 

разглеждането на пазарите, в частност медийните 

пазари, като мрежи? 

1.3. 
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 4. С помощта на какви статистически методи може 

да се изследва медийната концентрация? 

2.1. 

5. Как може да се изследва медийната концентрация 

с помощта на мрежов анализ? 

2.2. 
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6. Каква е медийната концентрация в България на 

примера на конкретни медии от гледна точка на 

статистическите методи? 

3.2. 

7. Каква е медийната концентрация в България на 

примера на конкретни медии от гледна точка на 

мрежовия анализ? 

3.3. 
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Формулираните цели и задачи съответстват на социалната потребност от 

задълбочени анализи на концентрацията в медийните пазари, които са обект на 

интензивна дискусия в обществото. Същевременно те са постижими с оглед 

солидния теоретичен фундамент натрупан през последните години в областта на 

икономическите науки, както и от натрупаните статистически данни след 

либерализацията на медийните пазари в България. Изследването се очаква да 

систематизира, предложи и приложи икономически подходи и методи, които да 

помогнат за разбирането на сложен феномен като медийната концентрация. 

Постигнатите резултати биха били от полза както за регулаторните органи, 

натоварени със задачата да следят конкурентните отношения в медийния сектор, 

така и за бъдещи изследвания в областта на медиите и секторната концентрация. 

Актуалността на проблематиката предполага също, че резултатите от 

изследването са от интерес и за обществото като цяло. 

1.4. Изследователска теза на дисертационния труд 

В дисертационния труд се застъпва тезата, че икономическият подход и 

инструментариум са подходящи за изследването на медийна концентрация, като 

дават възможност за точно количествено установяване на нейното равнище и 

тенденции. Икономическият анализ на медийната концентрация позволява 

адкватното описание и преценка на пазарната структура, като по този начин дава 

основа за преценка на нейното влияние върху поведението на фирмите и върху 

пазарния резултат. 

1.5. Методология на изследването 

За да се постигне дефинираната цел е избран технологичен подход, който 

следва логиката и структурата на поставените изследователски задачи. 

В първата част на работата са събрани, анализирани и синтезирани множество 

от научни източници, които представят състоянието на съвременното разбиране 

за медийна икономика. Като основа са ползвани предимно научни публикации в 

реномирани издания на български, английски и немски език, които анализират 

теоретично и емпирично проблеми свързани с икономическите особености на 

медиите, конкуренцията в тези пазари, както и емпирични подходи за анализ на 

конкуренцията в конкретни отрасли. 
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Теоретично към медийния пазар е подходено от гледна точка на теорията на 

пазарната организация, която определя пазарната структура и пазарната 

концентрация в частност като основна детерминанта на пазарното поведение на 

фирмите и в крайна сметка на пазарните резултати. Ключово за използвания 

икономически подход е фокусът върху начина, по който променливите на 

средата – информация, ресурси, ограничения, решения и стимули – влияят върху 

резултата и биха довели до евентуални проблеми с ефективността. Традиционни 

концепции от микроикономическата теория, като обществени блага, икономии от 

мащаба и обхвата, асиметричност на информацията и мрежови ефекти са 

представени и приложени за обяснението на тенденциите към концентриране на 

медийните пазари. Специално внимание е обърнато на нови подходи, като за 

целта е направен обзор на съвременни икономически теории като новата 

институционална икономика, ресурсно-ориентирания подход към фирмата и 

теорията на социалните мрежи, които формират основата за научното 

утвърждаване на необходимите нови методи и инструменти. 

Във втората част на дисертацията е представен методическият 

инструментариум, който позволява измерването и анализа на концентрацията в 

медийните пазари. От една страна това са статистически методи, включващи 

използването на статистически показатели с дългогодишна традиция в 

икономическите науки. Сред най-често използваните са коефициентът на 

концентрация, индексът Hirschman-Herfindahl и коефициентът на Gini. Въпреки 

своята популярност, приложението на тези методи е свързано с редица 

трудности, както при изчислението на различните показатели, така и при 

адекватната им интерпретация. Основен проблем е невъзможността им да 

обхванат множеството аспекти на отрасловата концентрация и междуфирмените 

връзки в частност. В настоящата дисертация се прави опит за компенсация на 

ограничениата на статистическите методи чрез допълването им с мрежови 

анализ. Такъв тип анализ се използва предимно в структурната социология с цел 

изследване на социалните връзки между индивиди или организации. Макар и да 

съществуват опити за използването на мрежовия анализ за строго икономически 

цели, като например изследване на междуфирмени връзки на базата на 

капиталови или персонални участия, те са все още сравнително малко, което 

оставя и възможности за бъдещи изследвания в областта. 
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Третата част на дисертацията цели да отговори на поставените по-горе 

въпроси по емпиричен път. Статистическият анализ изисква събирането на 

количествени данни за медийните пазари. Като подходящи източници се 

очертават браншови публикации, като анализи на рейтингови агенции, отчети на 

медийните фирми, както и отчети и изследвания на регулаторни органи и 

институции. За провеждането на мрежови анализ са необходими друг тип данни, 

които дават информация относно връзките между различните пазарни 

участници. Такива данни традиционно се набавят от публични регистри. 

Следвайки описания дотук път на изложението се постига първоначално 

поставената цел на дисертацията, като същевременно се осигурява връзка между 

теоретичния фундамент и практическото му приложение. 

1.6. Ограничения на обекта на изследване 

Ограниченията на така дефинирания обект са поставени с оглед емпиричната 

реализация на изследването и са в три направления. 

Първото ограничение засяга изследвания пазарен сегмент, като фокусът е 

поставен върху радиото като класически, но сравнително малко изследван от 

икономическа гледна точка, медиен пазар. 

Второ, изследването само на един сегмент на медийните пазари предполага 

анализ на хоризонталната концентрация, което оставя поле за допълнителни 

анализи на вертикалната и диагоналната концентрация. 

Трето, за проследяването на тенденциите в концентрацията се търси 

максимално дълъг времеви хоризонт, който да позволи разкриване на пълната 

динамика на пазара. По обясними причини наличните данни позволяват анализ 

на не повече от последните 20 години, като в случая на някои ключови за 

изследването променливи този период е не по-дълъг от 5 години. 

1.7. Апробация 

Част от теоретичните изводи и практическите приложения са представени в 

научни статии и доклади. 

Показани са основните теоретични и емпиричини подходи за изследване на 

проблеми свързани с функционирането и концентрацията на медийните пазари. 
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1.8. Съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран както следва: 

ВЪВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА МЕДИЙНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ 

1.1. Икономически характеристики на медиите и медийните пазари 
1.1.1. Медиите като икономически блага 
1.1.2. Икономически характеристики на медийните пазари 
1.1.3. Теоретчини аспекти на конкуренцията в медийните пазари 

1.2. Форми, причини и последствия на медийната концентрация 
1.2.1. Форми на медийна концентрация 
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2. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Въведение 

Във въведението е очертана актуалността на темата на дисертационния труд. 

Дефинирани са обектът, предметът и ограниченията на изследването, основната 

цел и задачи, изходната теза. Представени са накратко изследователските методи 

и е описан хронологичният порядък на изложението. 

Глава първа 

ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА МЕДИЙНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ 

Първа глава на дисертационния труд е посветена на основната теоретична 

рамка за изследване на медийните пазари и медийната концентрация. 

В първия параграф на първа глава се изясняват икономическите 

характеристики на медиите и медийните пазари, имащи пряко отношение към 

настоящото изследване. Медиите се разглеждат като широк спектър от печатни 

(вестници, списания) и електронни (радио, телевизия, онлайн платформи) продукти 

и услуги, които се доставят посредством (материален и/или нематериален) носител. 

От икономическа гледна точка медиите притежават редица характеристики, които 

ги отличават от традиционните икономически блага. Тези характеристики 

предопределят организацията на и конкуренцията в медийните пазари. Най-

съществените от тях засягат изключването на потенциални потребители, 

конкуренцията в потреблението, икономиите от мащаба и обхвата и асиметричното 

разпределение на инорфмацията между пазарните субекти. 

Медиите като нематериални информационни блага се характеризират с 

невъзможност за изключване на потенциални потребители и липса на конкуренция в 

потреблението, поради което голяма част от медийните продукти притежават 

характера на обществени блага. Това крие опасност за предлагане на количество под 

равновесното за пазара, което би могло да е предпоставка за регулативна намеса от 

страна на държавата. Същевременно, пределните разходи за достигането на 

допълнителен потребител са почти нулеви, поне в случая на ефирно 

разпространяваните радио и телевизионни програми. Поради липсата на 

конкуренция в потреблението аудиторията на предлаганата програма може да бъде 

разширявана без допълнителни разходи за производство на допълнителна единица 

(напр. минута програмно време). 
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В икономическата теория се различават най-общо два типа икономомии, които са 

от значение за предлагането на медийни продукти – икономии от мащаба и икономии 

от обхвата. Икономиите от мащаба и обхвата са от значение, както за 

стратегическото поведение на фирмите, така и за пазарната концентрация. В 

областта на медиите стратегиите за реализиране на икономии от мащаба биха били 

насочени към разширяване на пазарния дял с цел реализирането на по-голяма 

аудитория. Тази стратегия включва както вътрешното разрастване на фирмата, така 

и външното, чрез сливания и придобивания, което в крайна сметка би увеличило 

пазарната концентрация. При икономии от обхвата, диверсификацията е 

икономически ефективна стратегия. В този случай едно и също медийно 

предприятие би се ангажирало на няколко пазара едновременно, което от своя страна 

обяснява образуването на големи медийни конгломерати. 

Медийните блага се характеризират със сравнително висока степен на 

асиметричност на информацията. Преценката на качеството на медийния продукт 

преди потреблението е изключително трудно. В много случаи преценката на 

кaчеството на медийния продукт е трудна дори и след покупката. Икономическото 

последствие от информационната асиметрия е форма на пазарен провал, т.нар. 

неблагоприятен подбор, при който в крайна сметка на пазара се предлагат 

единствено стоки с ниски качествени характеристики. За преодоляване на този 

пазарен провал, са налице редица пазарни стратегии, които са от значение и за 

медийния отрасъл. Такива са, например, стандартизацията на предлаганите 

програми във формати, изграждане на репутация на предлагащите медийни 

продукти, както и използване на пазарни сигнали, като например утвърдени имена в 

пазара. Всички тези стратегии дават отражение върху пазарната структура и 

пазарната концентрация. 

Медийните фирми са активни едновременно на най-малко три пазара. Степента на 

ангажираност на медийното предприятие във всеки един от пазарите предопределя 

както начините на неговото финансиране, така и пазарното му поведение спрямо 

потребители и конкуренти. Отличителна особеност на медийните пазари е тяхната 

„двустранност”. Като двустранни пазари могат да бъдат дефинирани пазари, които се 

състоят едновременно от две потребителски групи. В случая на медиите това са 

рекламодателите и аудиторията. Зависимостта на потребителските групи, съответно 

икономическото обяснение на двустранните пазари, се основава на наличието на 

„мрежови ефекти”. 
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Мрежовите ефекти са специфични външни ефекти, които могат да бъдат директни 

или индиректни. Директни мрежови ефекти са налице, когато полезността за 

отделния потребител на дадена стока или услуга е в пряка зависимост от общия брой 

потребители на тази стока или услуга. Индиректни мрежови ефекти са налице, когато 

полезността за отделния потребител зависи от броя и атрактивността на 

допълващите мрежата продукти и услуги, които от своя страна зависят от броя на 

потребителите в мрежата. 

В радиопазара, например, съществуват положителни индиректни мрежови ефекти 

от слушателския към рекламния пазар. Те се изразяват в това, че увеличаването на 

броя на слушателите генерира положителна полезност за рекламодателите. Иначе 

казано, колкото е по-голяма групата на слушателите, толкова по-висока е 

полезността за рекламодателите и толкова по-висока е цената, която те са готови да 

заплатят за минута рекламно време. От друга страна, броят на рекламодателите и 

свързаните с тях реклами влияе на полезността за слушателите, т.е. и тук е налице 

индиректен мрежови ефект. Наличието на индиректни мрежови ефекти води до 

увеличение на количествата на двете пазарни страни, когато сумарно е налице 

положителен мрежови ефект. Принципно при такива външни ефекти може да се 

очаква разширяване на пазара, тъй като полезността от дадена мрежа нараства с 

размера ѝ, и съответно привлича повече търсене. Същевременно обаче се наблюдава 

и тенденция към увеличаване на концентрацията на пазара - предприятията с по-

големи мрежи са за предпочитание. 

Наличието на обществени блага, икономии от мащаба и обхвата, асиметричност на 

информацията и мрежови ефекти предполага, че има основателна причина за 

съмнения в безпроблемното функциониране на медийните пазари. Концентрацията в 

сектора би могла да доведе до съществени проблеми в конкуренцията и нужда от 

регулативна намеса. Емпиричното установяване на такива процеси обикновено 

следва основната парадигма на индустриалната икономика – Структура – Поведение 

– Резултат (СПР). Според този подход структурата на даден пазар влияе на 

поведението на опериращите в него фирми, което от своя страна влияе на пазарния 

резултат. В съответствие с основната логическа линия на СПР-модела, основните 

връзки преминават от структурата към поведението и оттам към пазарния резултат. 

СПР-парадигмата представлява основната изследователска рамка на голяма част от 

икономическите изследвания на медийната индустрия. 
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Вторият параграф на първа глава е посветен на формите, причините и 

последствията от медийната концентрация като основна детерминанта на пазарната 

структура. 

В икономическата теория и практическата конкурентна политика се различават 

три основни форми на концентрация: хоризонтална, вертикална и конгломератна. 

При това разделение хоризонталната концентрация се отнася до разпределението на 

пазарните дялове на фирмите опериращи в рамките на дадено производствено ниво 

от веригата на стойността на един единствен продукт или услуга; съответно 

хоризонтално сливане е сливане между предприятия, които произвеждат и продават 

едни и същи продукти. Вертикалната концентрация се отнася до степента на 

ангажираност на фирми от едно ниво в други последователни нива от веригата на 

стойността на даден продукт или услуга; съответно вертикалното сливане е сливане 

между предприятия на различни етапи от производствения процес. Конгломератната 

концентрация се отнася до степента на ангажираност на фирми от едно ниво в нива 

от веригата на стойността на различни продукти или услуги; съответно 

конгломератното сливане е това между предприятия, чиито дейности не са свързани 

помежду си. В областта на медиите се наблюдават и трите гореспоменати форми на 

концентрация с тази особеност, че конгломератната често се описва като диагонална, 

тъй като се предполага сливане между предприятия от различни медийни 

подотрасли. 

В икономическата литература в областта на индустриалната икономика могат да 

се намерят различни причини за концентрация на фирмите в даден отрасъл. Сред тях 

като най-значими за медийната концентрация се очертават икономиите от мащаба, 

икономиите от обхвата и финансовите икономии. Основната икономическа причина 

за хоризонталната концентрация са икономиите от мащаба, т.е. постоянно 

намаляващите средни разходи при нарастване на обема на продукцията. Най-важната 

причина за вертикалната концентрация на фирми от различни нива на веригата на 

стойността на даден медиум представляват икономиите от обхвата. Диагоналната 

концентрация между фирми от едно и също или различни нива на веригата на 

стойността на различни медии се основава предимно на икономии от обхвата и 

финансови икономии. 

Последствията от медийната концентрация могат да се разглеждат от чисто 

икономическа гледна точка, при която от значение е ефектът на концентрацията 

върху конкуренцията и резултатите на медийните фирми, както и от по-широка 
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излизаща извън стандартния икономически анализ перспектива, която изследва 

ефекта на концентрацията върху разнообразието на медийното предлагане. 

Например от конкурентна гледна точка хоризонталните сливания обуславят 

образуването на силни доминиращи пазара позиции, които от своя страна улесняват 

съгласуваното поведение. Вертикалните сливания позволяват разширяване на 

полето за действие на интегрираните фирми, тъй като пазарната власт би могла да се 

прехвърли от предходно или съответно последващо ниво на производствения 

процес, което не би се получило при свободна конкуренция. Диагоналната 

концентрация отваря възможност за кръстосано финансиране. Като се прехвърлят 

разходи и рискове от печеливша към непечеливша дейност се застрашават 

конкуренти, които иначе биха били достатъчно ефективни, за да се задържат на 

пазара. 

В икономическата теория на медиите „разнообразие” означава всяко възможно 

различие в медийните предложения, изразяващо се в количеството и различията в 

предлаганата продукция. Критерият брой трябва да илюстрира възможностите за 

избор на потребителите. Тези възможности нарастват с броя на предложенията. При 

нарастваща хоризонтална концентрация броят на заглавията съответно програмите, 

както и на независимите медийни фирми обикновено намалява. Следователно, в 

общия случай медийното разнообразие също намалява. При вертикална 

концентрация в общия случай намалява броят на независимите фирми, следователно, 

може да се очаква намалено разнообразие. При нарастваща диагонална 

концентрация, т.е. при разширяването на дейността в множество медии, се увеличава 

още повече възможността за влияние върху медийното предлагане. 

Както за конкуренцията, така и за разнообразието на медийните пазари от 

ключово значение е свободният достъп до пазара, т.е. неограниченият достъп до 

ресурси на конкурентни и недискриминативни цени. Хоризонталната концентрация 

увеличава пазарната власт и отказва потенциалната конкуренция. При вертикална и 

диагонална концентрация се прехвърля пазарна власт от един пазар на други и се 

дава възможност за дискриминация на конкуренцията. При диагонална 

концентрация свързването на нивата на производство и разпространение в няколко 

медийни пазара крие опасности както за конкуренцията, така и за разнообразието, 

получавано от потребителите. 
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Направеният анализ на медийната концентрация показва, че съществуват 

предпоставки за кооперативно организиране на отрасъла. Наблюдаваната медийна 

концентрация е само един показател на този вид комплексна организация. Друг 

важен аспект на медийните пазари е организацията на предлагащите фирми в 

медийни групи или мрежи. 

Третият параграф на първа глава разглежда различни теоретични възгледи за 

формирането на такива мрежи. 

От теоретична гледна точка мрежите могат да се анализират в зависимост от 

перспективата на участниците и нивото на формиране на фирмените мрежи. Най-

ниското (микро)ниво на анализ се отнася до отделната фирма, докато на по-

високо (мезо)ниво анализът би могъл да покрива както междуфирмени съюзи, 

така и бизнес мрежи на отраслово ниво. Най-често прилаганата икономическа 

теория за анализ на фирмени мрежи е теорията на транзакционните разходи. Тя е 

в състояние да обясни възникването на бизнес мрежи само от гледната точка на 

отделната фирма. Контрактаната теория като част от теорията на 

транзакционните разходи е в състояние да предложи ефективни форми на 

координация на икномическите дейности в различни организационни форми 

(пазар, йерархия или фирмена мрежа). 

Стратегическите аспекти на мрежите могат да се анализрат в контекста на 

ресурсното концепция за фирмата, при която ресурсите се разглеждат като 

вътрешно-фирмен източник на конкурентни предимства. Този подход се допълва 

от релационния възглед за фирмата, според който превръщането на ресурсите в 

конкурентни предимства може да се осъществява и на ниво бизнес мрежи с 

помощта на колективни стратегии. Всички теории до тук се фокусират въху 

разходите, ресурсите и предимствата за отделната фирма, съюза или бизнес 

мрежа, като пропускат отрасловото ниво. 

Перспективата на отрасъла като цяло се разглежда от теорията на социалните 

мрежи, която допуска формирането на косвени връзки между фирмите и 

образуването на отраслово специфичен социален капитал. В заключение може да 

се каже, че представените пет основни теории за анализ на фирмени мрежи се 

допълват взаимно, като в различна степен компенсират своите ограничения. 
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Глава втора 

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЕ НА МЕДИЙНА КОНЦЕНТРАЦИЯ 

Във втора глава на дисертационния труд се разглеждат методи за изследване 

на медийна концентрация. В първата част от главата са представени 

статистически методи за измерване на пазарната концентрация, които имат 

дълга традиция в икономическия анализ и практическата политика за защита на 

конкуренцията. Във втората част е направено въведение в социално-мрежовия 

анализ като метод и приложението му за изследването на концентрация. Заедно с 

това са показани особеностите, предимствата и недостатъците на различните 

методи при приложението им на практика. 

В първи параграф на втора глава са представени пет от най-често 

използваните статистически показатели на пазарна концентрация. Това са 

коефициент на концентрация, индекс Herfindahl-Hirschman, индекс Hannah-Kay, 

дисперсия на логаритмите и коефициент на Gini. Целта на всеки показател на 

пазарната концентрация е да предостави удобен числен измерител, който да 

отразява значението на броя на фирмите и разпределението на икономически 

значимите величини между тях за естеството на конкуренцията в конкретния 

изследван пазар. 

За изчислението на всеки един от показателите се използват най-често данни 

относно приходите от продажби на опериращите в съответния пазар фирми. 

Практическото изчисление на петте показателя е обобщено в Таблица 1, където 𝑠𝑖  

обозначава дела на предприятие 𝑖 oт сумата на приходите от продажби, 𝑥𝑖  са 

приходите на предприятие 𝑖, 𝑛 e броят на разглежданите фирми, а 𝑁 е общият 

брой на предприятията в съответния пазар. Така формулираните показатели 

приемат стойности от 0 до 1, с изключение на дисперсията на логаритмите, която 

може да приема и стойности по-високи от единица. За всички важи, че по-високи 

стойности на съответния показател характеризират пазар с по-висока 

концентрация. При коефициента на концентрация, индекса Herfindahl-Hirschman, 

индекса Hannah-Kay, и коефициента на Gini измерена стойност 0 съответства на 

теоретичния случай на съвършена конкуренция, докато стойност 1 

характеризира пазар, в който една единствена фирма доминира пазара, т.е. случай 

на монопол. 
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Таблица 1 

Основни статистически показатели на пазарна концентрация 

Показател Формула Забележка 

Коефициент на 

концентрация 
𝐶𝑅𝑛 =  𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

 
Няма формулирани правила за избора 

на 𝑛, т.е. за броя на най-големите 

фирми, които да бъдат включени в 

изчислението на 𝐶𝑅𝑛 . В практиката най-

често използваните коефициенти на 

концентрация на предприятията са за 

1 ≤ 𝑛 ≤ 8. 

Индекс 

Herfindahl-

Hirschman 

𝐻𝐻 =  𝑠𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 
Индексът Herfindahl-Hirschman е частен 

случай на Hannah-Kay-индекса. 

Индекс Hannah-

Kay 
𝐻𝐾 𝛼 =  𝑠𝑖

𝛼

𝑁

𝑖=1

 
𝛼 ≠ 1 

Дисперсия на 

логаритмите 
𝑉𝐿 =  1 𝑁    ln 𝑥𝑖 − 𝑥  2

𝑁

𝑖=1

 
𝑥  е средната стойност на приходите от 

продажби в съответния пазар. 

Коефициент на 

Gini 
𝐺 =  𝑠𝑖

𝑁

𝑖=1

2𝑖 − 𝑁 − 1

𝑁
 

 

Изборът на подходящ показател за отрасловата концентрация зависи преди 

всичко от наличните данни. Изискванията спрямо наличните данни са най-ниски 

при коефициента на концентрация, 𝐶𝑅𝑛 , тъй като за неговото изчисление са 

необходими данни само за най-големите 𝑛 на брой предприятия в разглеждания 

отрасъл. Това го прави удобен на практика, но същевременно свързаната с това 

неточност е и сериозен недостатък. 
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Индексите Herfindahl-Hirschman и Hannah-Kay дават по-точна представа за 

концентрацията в даден отрасъл и са добра основа за сравнение на различни 

отрасли. Именно поради това те са и сред най-често използваните на практика. 

Проблемът при тях е свързан с необходимостта от налични данни за всички 

предприятия в разглеждания отрасъл. Това обаче, може да се компенсира с 

подходящ избор на параметъра α при изчислението на индекса на Hannah-Kay. 

Дисперсията на логаритмите и коефициентът на Gini се различават от 

останалите показатели по това, че в действителност са показатели за диспаритет, 

т.е. за неравномерността в разпределението на даден признак. Това се превръща в 

проблем при сравнението на отрасли с различен, или променящ се, брой 

предприятия. 

Така, подбраните показатели могат да бъдат само извадка от наличните 

възможности за количествен анализ на пазарна концентрация. Коректната 

интерпретация на представените дотук статистически методи за измерване на 

стопанската концентрация зависи от наличната информация относно размера, т.е. 

приходите, и броя на фирмите в изследвания отрасъл, както и от индивидуалните 

характеристики и ограничения на различните методи. Някои от най-важните 

проблеми при интерпретацията на показателите включват аспекти като дефиниция 

на съответен пазар и отчитане на многопродуктови операции. 

Накрая, при анализирането на даден отрасъл би било почти невъзможно да се 

измерят количествено всички релевантни аспекти на концентрацията в рамките 

на един единствен числен показател. Например броят на фирмите в даден 

отрасъл би могъл да бъде малък, но ако техните цели и начини на поведение се 

различават коренно, то те биха могли да игнорират зависимостта помежду си и да 

действат като атомистични конкуренти. От друга страна, ако се обърне специално 

внимание и на други характеристики на отрасъла като историческо развитие, 

контекст и цели на собствениците и мениджърите на фирмите, както и на 

връзките помежду им, то би било практически невъзможно да се обобщи цялата 

информация от значение за анализа на концентрацията в един единствен, 

едномерен числен показател. Това е проблем особено в областта на медиите, 

където се наблюдава образуване на мрежи от групи медийни фирми. 
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Във втори параграф на втора глава са представени основните понятия и 

предпоставки за провеждането на мрежови анализ за целите на настоящото 

изследване. 

Формирането на фирмени мрежи би могло да се прояви в множество различни 

форми и може да бъде анализирано на няколко нива. Най-малката единица във 

всяка бизнес мрежа е фирмата, която си взаимодейства с всички останали фирми 

в съотвения отрасъл или икономиката като цяло. Най-простата форма на 

кооперация е съвместната работа между две фирми, която най-общо би могла да 

се нарече съюз. Такъв съюз може да се изгради както между доставчик и клиент, 

така и между две конкуриращи се фирми. Освен на базата на съвместни дейности 

съюзът може да бъде формиран „меко”, ако почива на неформални 

взаимоотношения (напр. устна уговорка), или „твърдо”, ако почива на чисто 

формални взаимоотношения (напр. договор/собственост). Съюзът може да е част 

от по-голяма фирмена мрежа, която да характеризира, както е в настоящото 

изследване, група от (медийни) фирми. Всяка бизнес мрежа си взаимодейства с 

други мрежи или единични фирми в рамките на съответния отрасъл, като избира 

дали да се конкурира с тях или да образува кооперация. На макрониво 

съвкупността от браншови мрежи, фирмени мрежи и фирми дава представа за 

свързаността на фирмите в икономиката като цяло. 

В терминологията на мрежовия анализ най-малката единица в една мрежа е 

възелът (от англ. vertex или node). Тя се използва за обозначение на отделните 

участници в мрежата. В настоящото изследване това са медиите и техните 

собственици под формата на фирми, институции или физически лица. 

Изследваната медийна мрежа е специфична форма на т. нар. двутипни мрежи (от 

англ. two-mode networks). В мрежите от този вид възлите са разпределени в два 

класа: първият представлява конкретните медии, а вторият – техните 

собственици, като възлите от даден клас могат да бъдат свързани само с възли от 

другия клас. 

В настоящото изследване търсените връзки между различните участници 

(възли) в мрежата представляват финансовото участие в собствения капитал на 

дадена фирма. Фокусът на анализа е насочен към капиталови връзки, които от 

своя страна са доказателство за наличието на формални взаимоотношения. 
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Информацията относно връзките между участниците се обработва в матричен 

вид, като при изграждането им се работи с двоични данни. При тази обработка се 

използват двоичните стойности „0” и „1”, които обозначават отсъствието или 

съответно наличието на връзка между двама участника в мрежата. Връзки, които 

представляват потоци от ресурси, информация или влияние, могат бъдат 

разглеждани като насочени. Насочени връзки са налични и в случая на тук 

изследваните медийни мрежи. Например, медиите представляват нечия 

собственост, но не могат самите да са собственици, поради което притежават само 

входящи насочени връзки, т.е. стрелки сочещи единствено към тях. 

Собствениците на медии от своя страна могат да притежават входящи насочени 

връзки, в случай, че в качеството си на юридически лица са собственост на други 

собственици, и изходящи връзки, ако са съответно собственици на медии. 

В мрежовия анализ мрежите могат да се характеризират според вида на 

участниците в мрежата. Най-простият вариант на мрежа се състои от еднородни 

участници, които са свързани помежду си. Пример за еднородни участници са две 

фирми, едната от които притежава другата. Такива мрежи се наричат еднотипни 

(или едноделни) мрежи. Аналогично на еднотипните мрежи, дадена мрежа може 

да се състои от два или повече вида участници. Ако мрежата се състои от два типа 

участници, например фирми и индивиди (собственици на фирмите), то тази 

мрежа се нарича двутипна или двуделна. 

Възможно е също така мрежата да се състои от повече от два типа участници. 

Такъв тип мрежи се наричат видоизменени двутипни мрежи или многотипни 

мрежи. Разглежданите тук мрежи са многотипни, тъй като се състоят от медиите, 

техните преки собственици и лицата упражняващи контрол върху тези 

собственици. 

В зависимост от вида на изследваната мрежа следва събраните данни за 

връзките, т.нар. релационни данни, да се записват по различен начин. Най-често 

срещаният начин за записване на мрежи е матричният. Обикновено матриците от 

данни се записват по такъв начин, че редовете и колоните представляват 

участниците в мрежата. Ако мрежата е еднотипна, то получената матрица е по 

дефиниция от тип (NxN), където N е броят на участниците. 
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Ако мрежата е двутипна, получената матрица е от тип (NxM), където N е броят 

на участниците от първия вид, а M е броят на участниците от втория вид. Две 

примерни матрици на еднотипна (ляво) и съответно двутипна мрежа (дясно) и 

тяхното графично представяне са изобразени на Фигура 1. Подредбата на 

участниците в матрицата има значение за посоката на връзките. В дясната част на 

Фигура 1, например, връзките произтичат от участниците обозначени с главни 

латински букви към участниците обозначени с малки букви. 

 

Фиг. 1. Матрично и графично представяне на еднотипна (ляво) и 

двутипна (дясно) мрежа 

В заключение може да се обобщи, че общ проблем на представените по-горе 

статистически показатели за измерване на пазарна концентрация е неотчитането 

на наличието на връзки между фирмите. Тъй като фокусът на настоящото 

изследване е хоризонталната пазарна концентрация, свързаността на две 

юридически независими предприятия, например чрез общ собственик, не би дало 

отражение върху измереното ниво на концентрация, което не би било коректно 

от икономическа гледна точка. Установяването на такива връзки може да се 

осъществи с помощта на мрежов анализ. В настоящото изследване такъв анализ 

би допълнил традиционния анализ на пазарната концентрация, разкривайки 

частично концентрацията на медийна собственост в България. 
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Глава трета 

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РАДИОПАЗАРА В 

БЪЛГАРИЯ 

В трета глава е направен опит за апробация на предложените във втора глава 

методи за изследване на медийната концентрация на примера на радиопазара в 

България. 

В първи параграф на трета глава е направен обзор и анализ на състоянието и 

тенденциите в развитието на радиопазара в периода след неговата 

либерализация – от 1990 до 2011 година. Избраният период е максималният 

възможен, за който бяха налични данни към момента на изготвяне на 

изследването. За съжаление същото не важи за всички релевантни за 

изследването променливи. Това се дължи на обстоятелството, че за съставяне на 

пълна картина на пазара са необходими данни от различни по естество 

източници, които използват различна методика на събиране и обработване на 

данните, както и различните цели и адресати на тези източници. 

Развитието на радиопазара в България започва с постепенната либерализация 

на медийния сектор след 1991 година, до когато радиото е все още привилегия на 

държавата. Новонавлизащите оператори на пазара развиват гъвкави и 

атрактивни за слушателите формати, като успяват да покрият различни пазарни 

ниши. До началото на прилагането на действащо медийно законодателство, 

считано от 1998 година, се появяват и изчезват множество радиостанции, част от 

които работят без законово издадени лицензии. 

За периода от 1998 до 2008 година броят на радиооператорите нараства общо с 

245% - от 33 през 1998 година на 114 през 2008 година. След достигането на своя 

максимум през 2008 година броят на лицензираните и регистрираните 

радиооператори започва постепенно да намалява, достигайки ниво от 87 през 

2011 година. Това развитие отразява общото забавяне на икономиката на 

страната, както и напредващата консолидация на пазара. 

В периода от 2000 до 2011 година започват дейност множество нови 

радиостанции, но вече при действащо медийно законодателство и проведени 

конкурсни процедури. Засилва се и развитието на радиовериги. За множество 

радиооператори се оказва по-разходоефективно събирането на местни лицензии 
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за по-големите градове или поемането на дялово участие в дружество 

притежаващо местен лиценз със сходен профил, след което програмата може да 

бъде преформатирана и интегрирана в радиоверигата. Организирането на 

радиомрежи се оказва икономически разумно поради по-ниските лицензионни 

такси и достъпа до градски аудитории, които са от основен интерес за 

рекламодателите, като по този начин веригите са в състояние да се конкурират 

по-успешно с националните радиооператори. 

Тенденцията за концентрация на населението в столицата и по-големите 

градове през анализирания период от 1999 до 2011 година, за който са налични 

статистически данни, е ясно изразено в разпределение на радиооператорите и 

радиопредванията в гъсто населените статистически райони. Радиооператорите 

нарастват силно в Югозападен район за сметка на всички останали райони през 

разглеждания период. Аналогична динамика се наблюдава и при общия брой на 

излъчените предавания. 

Анализът на търсенето на радиоуслуги от страна на рекламодателите е 

затруднено поради проблеми, свързани с осигуряването на данни за рекламните 

разходи в радиото. Конструирането на непрекъснат времеви ред, с помощта на 

който да могат да се изследват влиянието на общото икономическо състояние 

върху инвестициите в радиореклама и влиянието на тези инвестиции върху 

концнентрацията в пазара, се оказва невъзможно. Въпреки това, наличните данни 

показват забавяне в темповете на растеж на рекламния пазар за всички медии, 

включително и за радиото. Това забавяне отразява до голяма степен негативното 

развитие на икономиката като цяло в периода след 2008 година. Същевременно 

намаляващите темпове на растеж и през предходните години подсказват 

евентуална тенденция към насищане и достигане на степен на зрялост на 

радиопазара. 

В заключение може да се каже, че настъпващата зрялост на пазара се очаква да 

има важни последствия за поведението на фирмите опериращи в него, които в 

стремежа си за осигуряването на рекламни бюджети преосмислят стратегиите си 

като ги адаптират към променящата се среда. Едно от очакваните последствия е 

евентуално консолидиране на собствеността, което в крайна сметка би повишило 

равнището на пазарна концентация. 
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Във втори параграф на трета глава се изследва концентрацията на 

радиопазара в България. В случая е направено разделение на географска 

концентрация, концентрация на слушатеслкия пазар и концентрация на 

рекламния пазар. По този начин се отчитат специфични за пазара тенденции и 

характеристиките му на двустранен пазар. За целите на анализа е търсен отново 

максимален период, за който са налични данни. В случая на географската 

концентрация периодът е от 1999 до 2011 година; в случая на концентрацията на 

слушателския пазар периодът е от 2000 до 2011 година, а в случая на 

концентрацията на рекламния пазар – от 2007 до 2011 година. Разминаването в 

изследваните периоди се дължи отново на различните изтончици, от които са 

налични данни и заложената в тях методология. 

За отчитането на географската концентрация са използвани данни на НСИ 

относно радиооператорите по статистически райони за периода от 1999 до 2011 

година (в брой), както и данни за излъчените радиопредавания по статистически 

райони за същия период (в часове). За показател на концентрацията в конкретния 

случай е подбран коефициентът на Gini, тъй като въпросът се отнася до 

неравномерността в разпределението на двата признака – брой лицензирани и 

регистриарни радиооператори и излъчени часове радиопредавания – по 

статистически райони. Динамиката на териториалната концентрация на 

радиооператорите и радиопредаванията показва положителна тенденция за 

разглеждания период (вж. Фигура 2). 

Прави впечатление, че концентрацията, измерена с помощта на коефициента 

на Gini, на часовете радиопредавания е по-висока отколкота тази на броя на 

радиооператорите. Това може да се обясни с факта, че лицензираните и 

регистрираните оператори могат и излъчват повече от една програма. 

Същевременно прави впечатление, че тендецията на концентрация е по-силна 

при часовете радиопредавания отколкото тази при броя на радиооператорите. 

Този резултат подкрепя хипотезата, че е налице концентрация на радиодейност 

именно в районите с по-гъсто население, където могат да бъдат реализирани 

икономически повече програмни часове. 
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Фиг. 2 Динамика на коефициента на Gini за броя на радиооператорите и 

часовете радиопредаванията по статистически райони, 1999 г. – 2011 г. 

Концентрацията на слушателския пазар е трудна за анализиране главно 

поради липсата на периодични данни за пазарните дялове на радиостанциите, 

които да следват единна методология. В настоящото изследване са използвани 

данни на Алфа Рисърч за радио аудиторията в периода от 2000 до 2011 година. 

Методически анализът на концентрацията е осъществен отново с помощта на 

коефициента на Gini. Това е удачно, тъй като наличните данни за общата 

аудитория не позволяват коректно трансформиране в пазарни дялове. 

Коефициентът на Gini в случая отчита неравномерността в разпределението на 

аудиторните дялове между 10-те най-слушани радиостанции в България за 

разглеждания период от 12 години. Динамиката на изчисления коефициент на 

Gini за всички налични изследвания, общо 86 на брой, е показана на Фигура 3. 

Измереният спад в концентрацията на слушателския пазар отразява 

намаляващата неравномерност в разпределението на аудиторията между 10-те 

най-слушани радиостанции за разглеждания период. С други думи, аудиторните 

дялове стават все по-равномерно разпределени между десетте станции. Това от 

своя страна е индикатор за засилващата се конкуренция между радиостанциите 

за слушатели. 
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Фиг. 3 Динамика на коефициента на Gini за общите аудиторни дялове на 

радиостанциите в България, 2000 г. – 2011 г. 

Тези резултати могат да се съпоставят до известна степен с данните на НСИ за 

часовете излъчени радиопредавания на национално ниво, които след 2007 година 

постоянно намаляват. В конкурентен аспект това означава, че съвкупното 

предлагане на програми се свива, като едновременно с това нараства и 

съперничеството между наличните програми. Тази емпирично установена 

тенденция изглежда устойчива предвид дългия анализиран период и може да се 

очаква да продължи и в бъдеще. 

За адекватен анализ на концентрацията на рекламния пазар в областта на 

радиоуслугите се изискват данни за приходите от реклама на всички активни 

радиооператори в страната. За целта са използвани данни от специализирано 

проучване на НСИ за радиопрограмната дейност в България. Данните бяха 

изискани по заявка от НСИ, като в съответствие със Закона за статистиката, те се 

предоставят в анонимизирана форма. Получените от НСИ данни относно 

приходите на радиооператорите покриват общо пет промелниви в периода от 

2007 до 2011 година. Това са приходи (общо), субсидии от държавата, приходи от 

реклама, приходи от спонсори, и други приходи. За настоящото изследване от 

значение са най-вече приходите от реклама и общите приходи. 
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За анализ на концентрацията в рамките на така описаните данни най-удачно 

би било изчислението на индекс Herfindahl-Hirschman, като частен случай на 

Hannah-Kay индексите. Това е така, защото наличните данни покриват 

сравнително висок дял от предприятията в пазара, и защото е необходимо да се 

вземе под внимание променящия се брой радиооператори през различните 

години. Индексът на Herfindahl-Hirschman е изчислен и за двата случая – веднъж 

само за приходите от реклама, и втори път за общите приходи. Това 

разграничение помога да се съпостави концентрацията на рекламния пазар с тази 

за общия пазар, т.е. в случай, че е необходимо да се отчете ефекта на другите 

видове финансиране (субсидии от държавата, спонсори и други). Получените 

резултати са представени графично на Фигура 4. 

 

Фиг. 4 Индекс Herfindahl-Hirschman за приходите на радиооператорите в 

България, 2007 г. – 2011 г. 

Резултатите от изчислението на индекса Herfindahl-Hirschman показват, че и в 

двата случая е налице тенденция за покачване на пазарната концентрация. Тази 

динамика е по-отчетлива за концентрацията на база общи приходи – ако HH-

индексът за рекламния пазар е нараснал с едва 10% за 2011 година спрямо 2007 

година, то същият показател, изчислен на база общи приходи, е нараснал с 51%. 
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Същевременно, HH-индексът за общите приходи отчита стойности, които са 

около три пъти по-високи от тези за рекламните приходи. Тези разлики могат да 

се обяснят с включването на държавната субсидия за обществените 

радиооператори, която е изведена като отделна променлива в данните на НСИ. 

Получените резултати илюстрират проблемите, които могат да възникнат при 

различни дефиниции на съответния пазар, т.е. при евентуално включване на 

обществените радиооператори. Тази проблематика е от особено значение за 

практическата оценка на пазарната концентрация. Например, в своята „Методика 

за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на 

предприятията на съответния пазар“ Комисията за защита на конкуренцията 

(КЗК) прилага стандартизирани граници за тълкуване на индекса на Herfindahl-

Hirschman и характеризиризране на степента на концентрация на съответния 

пазар. Използвайки тези критерии се виждат ясно разликите между различните 

дефиниции на пазара. При това положение се получава, че рекламният 

радиопазар за периода от 2007 до 2011 година е сравнително конкурентен с 

умерено ниво на концентрация (0,1<HH<0,2). Същевременно, разширявайки 

пазарната дефиниция и включвайки всички радиооператори независимо от 

финансирането им, пазарът се превръща в слабо конкурентен с високо ниво на 

концентрация (HH>0,2). Коя от двете дефиниции на съответния пазар е за 

предпочитане, зависи от целите на конкретния анализ. 

В заключение, изчислените показатели показват слаба, но положителна, 

тенденция в концентрацията, което подсказва намаляваща конкуренция в 

рекламния пазар за последните пет години. Този резултат не кореспондира с 

намаляващата концентрация на слушателския пазар. Това разминаване може да 

бъде обяснено с използваните данни. Докато данните за общите аудитории 

покриват отделни радиопрограми, то данните за приходите се отнасят до отделни 

радиооператори. При положение, че един радиооператор може да излъчва повече 

от една радиопрограма, то установеното разминаване говори за нарастваща 

конкуренция сред радиостанциите за слушатели, но намаляваща конкуренция 

сред радиооператорите за приходи. Друг проблем, който остава скрит за 

изчислените показатели, е възможността няколко радиооператора да са с един 

общ собственик, формирайки по-този начин медийна група или „мрежа”. 
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В трети параграф на трета глава е направен опит за анализ на 

концентрацията на собственост в радиопазара в България с помощта на 

представения във втората глава мрежов подход. Поради липсата на данни за 

динамиката в мрежата на радиопазара, изследването разкрива картината на 

пазара към месец август 2011 година, когато то бе проведено. На основата на 

получените резултати са изведени изводи относно състоянието на радиопазара и 

са направени препоръки за бъдещи изследвания. 

Проведеният мрежов анализ включва общо 405 участника, от които 241 

индивидуално притежавани лицензии за разпространение на радиопрограми на 

локално ниво на територията на Република България и 164 собственика. 

Графично собствениците – физически и юридически лица – са представени 

посредством триъгълници в черен цвят, докато лицензиите, кореспондиращи на 

притежаваните медии са представени посредством точки в сив цвят. Общата 

структура на получената мрежа е представенa графично на Фигура 5. 

 

Фиг. 5 Оригинален изглед на цялостната мрежа на радиопазара в България, 

2011 г. 

В изследваната тук мрежа се открояват 6 слабо свързани компонента, всеки от 

които обединява в себе си над 20 взаимносвързани възела (лицензии и 

собственици). По този начин се идентифицират водещите групи от радиостанции 

в България. Най-голямата от тях е тази, обединяваща собственици и лицензии в 

групата на Communicorp с общо 88 свързани участника. Втора по размер е групата 
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на Central European Media Enterprises (CME) с общо 44 участника. Третата по 

големина е групата на Emmis с общо 40 участника. Останалите три големи радио 

групи и броя на участниците в тях са предстваени в Таблица 2. Всичките шест 

радиогрупи обединяват 247 участника (лицензии и собственици) в мрежата, като 

по този начин формират близо 61% от цялата мрежа. 

Таблица 2: 

Шестте най-големи слаби компонента в радио мрежата в България, 2011 г. 

№ Компонент Брой възли Дял от мрежата 

1 Communicorp 88 21,73% 

2 CME 44 10,86% 

3 Emmis 40 9,88% 

4 SBS 29 7,16% 

5 Bulgaria On Air 25 6,17% 

6 Focus 21 5,19% 

 Общо: 247 60,99% 

 Общо за мрежата: 405 100% 

Въз основа на идентифицираните компоненти могат да се установят 

действително предлаганите от групите радиопрограми. Това би подпомогнало 

преценката относно съвкупните пазарни дялове на групите, което от своя страна 

позволява установяването на пазарната концентрация при наличните 

междуфирмени връзки. 

Всяка от радиогрупите се характеризира със свои особености, които придават 

облика на получената индивидуална мрежа. Най-големият компонент – този 

около ирландската компания Communicorp – например се състои от 19 

собственика и 69 лицензии. В радио групата влизат общо 7 радиостанции, за 

чието излъчване различните собственици притежават програмни лицензии в 

големите населени места на българия. Това са Радио 1, BG Радио, Радио Nova, Радио 

Energy, Вероника, Радио 1 Рок и Радио City. Графично компонентът опсиващ 

радиогрупата на Communicorp е представен графично на Фигура 6. 
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Фиг. 6 Компонент „Радиогрупа Communicorp”, 2011 г. 

Въз основа на установените групи от радиостанции следва да се изчислят 

съвкупните за всяка една от групите пазарни дялове на слушателския и 

рекламния пазар. Това е проблемно поради липсата на данни за всички участници 

във всяка от групите. За илюстрация на описания горе подход биха могли да се 

използват извадкови данни от изследвания на агенциите Marketlinks, която 

проучва пазарните дялове на слушателския пазар, и TNS/TVPlan, която проучва 

приходите от реклама за определени радиостанции в страната на база направени 

брутни инвестиции в рекламни агенции. 

При изчислените съвкупни пазарни дялове на рекламния пазар се вижда, че те 

се различават спрямо изчислените индивидуални дялове в предходния параграф. 

Сравнение на коефициентите на концентрация 𝐶𝑅1 и 𝐶𝑅3 на база приходи от 

реклама за 2010 година показват драстични разминавания между показателите 

изчислени за радиогрупите и тези за радиооператорите, като първите са 

значително по-високи. Тази констатация предполага заключението, че отчетената 

пазарна концентрация на базата на данните от НСИ е по-ниска от действителната. 

За съжаление, свързването на данните от мрежовия анализ с пълните данни на 

НСИ не бе възможно, тъй като Закона за статистиката в България и свързаното с 

него опазване на статистическата тайна позволяват изискването единствено на 

анонимизирани индивидуални данни. 
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На основата на формулираните изводи могат да се направят следните 

препоръки, които биха подобрили бъдещите изследвания в областта на 

медийната концентрация: 

1. С оглед на необходимостта от подобряване на данните свързани с аудиториите 

и рекламните разходи в радиото е удачно въвеждането на единна публична 

методика на измерване. Това би повишило прозрачността, и съответно 

конкуренцията, в сектора.  

2. Събирането на данни и мониторинга на концентрацията на слушателския и 

рекламния пазар е необходимо да се извършва систематично и периодично, 

например ежегодно. Това би могло да разкрие по-дългосрочни тенденции на 

тези взаимносвързани пазари. 

3. Свързването на данните, използвани за основа на мрежовия анализ, с данните, 

използвани за статистическия анализ, би допринесло за извличане на 

допълнителна информация относно концентрацията на медийните пазари. 

Това би било възможно в рамките на нормативната уредба в България, ако се 

извършва от упълномощен за това орган като Съвета за електронни медии или 

Комисията за защита на конкуренцията. Тъй като основната част от данните са 

от публичния регистър на СЕМ, логично е свързването да се осъществява 

именно там. Полученият масив от данни би позволил лесното периодично 

обновяване на мрежовия анализ, но вече допълнен с данни за слушателския и 

рекламния пазар. 

4. Представеното тук изследване би могло да се осъществи и за други медийни 

отрасли, като телевизия и интернет например. Свързването на различните 

медийни отрасли помежду им би разкрило действителната картина на 

медийния пазар в България. Това би било в интерес както на регулаторните 

органи, така и на стратегически ориентирания бизнес, академичната общност и 

гражданското общетсво. 
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Заключение 

Резултатите от направните в дисертационния труд изследвания дават 

основание да се счита, че поставената основна цел е постигната и свързаните с 

нея задачи са решени. Потвърдена е основната теза, като са предложени 

теоретични постановки и емпирични методи, които дават възможност от една 

страна за измерване на равнището на концентрация в медийните пазари, а от 

друга – за преценка на влиянието ѝ върху важни пазарни променливи като 

рекламните цени и предлаганото разнообразие. Това създава предпоставки за 

формулирането на ефективни регулаторни решения, свързани с контрола на 

концентрациите в областта на медиите и последствията от тези решения. 

3. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Резултатите от направеното изследване дават възможност да се отговори на 

поставените във въведението изследователски въпроси и очертават основните 

приносни моменти на дисертационния труд. Последните могат да се рагледат в 

два аспекта - теоретичен и научно-приложен – и са обобщени както следва: 

1. Въз основа на задълбочени теоретични проучвания и критичен анализ е 

изяснена икономическата същност на медиите, особеностите на 

медийните пазари и детерминантите на медийната концентрация, като е 

изведено влиянието на последната върху пазарния резултат; 

2. Обосновани са възможностите на икономическите методи за изследване 

на медийната концентрация; 

3. Предложени са статистически методи за анализ на медийната 

концентрация, както и методи за изследване на концентрацията на 

собствеността в медийните пазари; 

4. Предложеният методически апарат е приложен, в рамките на 

съществуващите релевантни данни, за изследване на медийната 

концентрация на примера на радиопазара в България. 
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