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Европейската телевизионна система е натоварена с много 

деликатната задача – да  търси  баланс между интеграционните процеси в 

Европейския съюз и съхраняване на националната  културна  идентичност. 

В цифрова среда традиционната телевизия се превръща все по-често в 

носеща  медиа  при разпространението на аудиовизуалната продукция на 

различни мултимедийни  платформи. Това води до разширяване на 

аудиторията и структуриране на програмни политики, съобразно 

потребностите на потребителите. 

Съвременното общество днес е немислимо без аудиовизуалните 

медии,  които са: 

 

 

 достъпни за всички; 

 отразяват плуралистичната същност на обществото, не са 

доминирани от едно единствено мнение и не се контролират от 

заинтересовани групировки; 

 предоставят на гражданите необходимата информация за развитието 

на европейското общество; 

 предоставят възможност за обществен дебат – признак на свободните 

и демократични общества, а това означава, че този пазар е решаващ за 

развитието на европейското общество. 
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Общество, в което достъпът до информация или плурализмът са в 

ръцете на малка привилегирована група, не може да бъде демократично. 

Дори и само тази демократизираща  роля на телевизията е достатъчна, за 

да се оцени нейното значение като изключително и решаващо за 

функционирането на демокрацията в Европа. 

Ролята на телевизията се простира много по-далеч от това да 

информира и да анализира събитията и проблемите в нашите общества или 

да предоставя възможност на граждани и организации да представят 

своите аргументи по тези теми. На нея принадлежи също така и 

образователна роля в обществото, защото това е медиата, която формира 

общественото мнение, различните ценности в обществото. В това именно 

се състои и основната роля на телевизията – да бъдат интерпретирани и 

разбрани процесите, които протичат в европейското общество. В този 

смисъл телевизията има влияние и върху изграждането на собствения 

облик на всеки гражданин, мястото му в новото общество, на неговото 

светоусещане и мироглед. Затова на нея принадлежи и решаващата роля за 

изграждането на европейската културна идентичност. 

Европейските граждани  прекарват средно от три до четири часа 

дневно пред телевизора, а при децата това време е доста по-голямо – до 

шест часа.1 За по-голямата част от тях телевизията е най-важният източник 

на информация, забавление и култура, който представя  фактите и 

картините от света в политически, социален, етнически, географски план. 

От основно значение е не само какво виждаме от света, но и как го 

възприемаме. Телевизията пренася фантазии, емоции и фиктивни картини, 

на чиято база аудиторията изгражда своето разбиране за непосредствено 

обкръжаващите го сфери в обществото – не само за това как зрителят 

                                                             
1 Annueaire  statistique – cinema, television, video et nouveau media en Europe. Strassbourg, 
2012. 



 3 

вижда своето отношение и връзки с обществото, към което принадлежи, но 

и как възприема  самото общество.2 

Телевизионната  индустрия не е просто сфера, която произвежда 

стоки като всички други, за да ги разпространява  като останалите на 

пазара. Тук става въпрос за културна индустрия, която предлага единствен 

по рода си, много специален продукт и с това има голямо влияние върху 

знанията, вярата и чувствата на хората. Тези изводи за решаващата роля на 

телевизията нито са нови, нито са противоречиви. В много по-голяма 

степен те намират отражение в правните системи на всички европейски 

демокрации, които са създадени, за да избегнат контрола върху 

аудиовизуалните медии,  преди всичко, от страна на частните 

заинтересовани групировки или от страна на държавата. Това  показва още 

веднъж огромната власт на аудиовизуалните медии, особено в 

интеграционните процеси, които протичат в рамките на европейското 

информационно общество. 

 Европейският съюз залага на политиката на баланса. Имайки 

предвид  ролята на телевизията като обществен, демократичен, културен и 

икономически фактор, законодателят се  стреми да изработи  баланс между 

различните задължителни аспекти. Така например много деликатен баланс 

трябва да съществува между правото на свободно изразяване на мнение и 

правото на защита на малолетните, правото на защита от расизма и 

правото на защита на личната сфера. Водеща роля има политиката на 

обществен контрол по отношение дейността на публично-правните 

телевизионни програми. 

Мнозинството от страни-членки следват почти единна общностна 

политика в областта на телевизията.3  Това естествено не може да бъде 
                                                             
2 Петев, Т.  Комуникационната спирала. Трансформации и конфликти. София, 2009. 
3 European Council. The Lisbon European Council – on Agenda of Economic and  Social 
Renewal for Europe, 2000. 
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изненада, защото изграждането на модерно европейско общество, при 

всичките различия, които съществуват, се базира на едни и същи ценности: 

 

 

- стремеж към честност и равнопоставеност; 

- убеждение, че демокрацията трябва да бъде политическата основа за 

развитието на обществото; 

- взаимна търпимост между различните политически, философски и 

религиозни убеждения; 

- плурализъм; 

- необходимост да се изгради баланс между пазара и ролята на 

държавата. 

 

 

Това показва, че националните телевизионни пазари имат много общи 

аспекти, въпреки всички различия по отношение на социалните, 

културните стойности и историческия си опит. 

Сравнението със САЩ, които разполагат с един от най-големите и 

конкурентноспособни пазари в света, показва, че европейската демокрация  

възприема съвършено различно разбиране за ролята на тези медии в 

обществото. В Европа никога обект на дебат не е бил въпросът дали 

аудиовизуалният сектор трябва да се разглежда единствено като 

икономически субект или да се разчита на факта, че пазарът, сам по себе 

си, ще гарантира плуралистично предлагане. 

С  навлизането на дигиталните технологии естествено възниква 

въпросът дали концепцията на европейската политика в областта на 

телевизията трябва да бъде преразгледана и как трябва да изглежда.  

Банки данни, интерактивна телевизия, печатните медии в интернет - 

всичко това, което дълго време  звучеше като едно далечно бъдеще, днес 
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вече е част от всекидневието. Единството на телевизор, компютър и 

телефон прави възможно тяхното неограничено прилагане. Новите 

технологии променят изцяло класическата телевизионна индустрия, която 

е в процес на дълбоки промени. 

Много хора днес се питат дали мултимедийната революция няма да 

нанесе повече вреди, отколкото ползи. Дали ще развива или ще възпира 

достъпа до културни ценности? Информационното общество е завладяно  

от ключовите думи „мултимедия”, „нелинейни услуги”, „дигитализиране  

на телекомуникационния бранш”. Лансират се и многобройни пилотни 

проекти. Затова най-развитите икономически страни поставиха и 

политическите основи на развитието на информационното общество и така 

то се превърна в ключова дума в европейската политика. Докато САЩ се 

насочват главно към техническите и технологични  измерения, Европа се 

ориентира към културните аспекти в развитието на информационното 

общество. 

Едно е сигурно по отношение на бъдещето, а именно: 

Новите комуникационни технологии променят основно класическата 

телевизионна индустрия и влияят върху бъдещето на европейското 

информационно общество. 

Традиционната телевизия запазва и обогатява формите на общуване с 

потребителите, като създава нови интернет-проекти и мултимедийни 

услуги в мобилен вариант, създава богата гама от нелинейни услуги. 

Дигиталното производство води до съвършено нови структури и 

услуги, както и до ново програмно предлагане. Новата технология обаче е 

твърде скъпа и дали принципно слабите финансови организации, като 

публично-правната телевизия, няма да са губещи при тези условия, е много 

дискутиран въпрос. 

Европейската  медийна политика се опитва да не отделя технологията 

от  съдържанието на телевизионните програми.  Днес Европа е застрашена  
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да изостане в процеса на развитието на новите услуги, на фона на 

конкуренцията със САЩ. В същото време е налице и неоценимо 

предимство, а именно – голямото  културно многообразие. От него могат 

да възникнат многобройни нови услуги, не само в областта на 

развлекателната индустрия и комуникациите, но и в областта на 

образованието и информацията. Да подпомага тази област е приоритетна 

задача на европейската медийна политика. 

Друг съществен проблем е дали новото телевизионно пространство 

няма да руши  културната идентичност на отделните страни. Тази опасност 

владее от няколко години  експертните дискусии. А понякога надделява  и 

мнението, че именно най-страстните защитници на културната  

идентичност в действителност са заинтересовани по този начин да 

защитават в голяма степен своите собствени икономически интереси. Ако 

погледнем реално кои теми  са обект на спорове, ще видим, че много често 

те имат твърде малко допирни точки с културата и в по-голяма степен са 

свързани с икономиката. Пример за това е спорът за телевизионните квоти 

в аудиовизуалната продукция.4 Задължително трябва да се установи чрез 

кои общи културни черти може да се обедини информационното  общество 

в Европа.  

Във  всички  документи, свързани с тази проблематика, европейските 

институции се стремят да намерят баланс между културата и пазара. 

Твърде трудна задача, като се има предвид на какви перманентни 

технически  промени е подложено това равновесие. 

                                                             
4  COM (2012) 0522 final Първи доклад относно прилагането на чл. 13, 16 и 17 от 

Директивата 2010 ЕС. Насърчаване на европейските творби в редовните програми и 

аудиовизуалните медийни услуги по заявка в ЕС. 
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Цифровизацията  води  до все по-голям и по-бърз обхват на данни, 

осигурява  тяхното  съхранение  и  разнообразяване,  но променя също така 

и характера на телевизионната комуникация. 

В момента  изживяваме  историческа  епоха на технологични 

промени, които идват с развитието на информационните и 

комуникационни технологии. Този процес е различен и протича по-бързо 

от всичко, което познава цивилизацията  досега. Той съдържа  неподозиран 

потенциал, който може да доведе до огромни нови предимства – по-висок 

жизнен стандарт и по-добро качество на услугите. 

 Информационните и комуникационните технологии  са навлезли 

напълно в нашето всекидневие. Използваме всички техни средства и 

услуги у дома, на работното място, всъщност – навсякъде. 

Информационното общество не се намира някъде в бъдещето, то е част от 

битието на 21-ви век. Така самото общество придобива все по-значима 

роля в  живота на отделния гражданин. 

 Колко бързо ще се въведат информационните и комуникационни 

технологии зависи от страните, регионите, икономическите сектори, 

индустрията и предприятията. Разбира се съществува безпокойство – дали 

няма в този процес да бъдат засегнати демокрацията и равенството, няма 

ли да се задълбочи празнотата между индустриализираните и по-малко 

развитите области от социалния живот, между новото и старото?  

Обликът на европейското информационно общество трябва да се 

ориентира към единната представа, върху която се гради ЕС. Тази 

представа трябва да се укрепи, за да намери и широката ангажираност на 

гражданите. 

Една от трудностите пред европейските политики, свързани с новото 

информационно общество, е състоянието на отношенията между хората, 

създаването на класи в обществото по нови признаци. Затова и 
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Европейската комисия ще се опита да направи всичко възможно, за да 

предотврати създаването на би-полярно общество. 

Планът за действие на Комисията  от 1994 година – „Пътят на Европа 

към информационното общество” 5  съдържа  преглед на работната 

програма по темата „информационно общество” и поставя основния 

акцент върху социалните и обществени проблеми.  Комисията предприе 

комплекс от инициативи, за да актуализира плана за действие от 1994 

година. Същевременно направи през юни 1996 година първия  Форум за 

информационното общество, чиито 128 членове бяха представители на 

различни области от социалния, икономически и културен живот. 

Решението на Комисията да издаде и Зелена книга за 

информационното общество 6  e продиктувано от намерението да се 

повдигне обществен дебат по изключително важни социални и обществени 

въпроси. Само с активното участие на представители от всички области на 

социалния живот, европейското общество може да овладее новите 

възможности. 

Друго предизвикателство пред европейското информационно 

общество е използването му за засилване на социалната интеграция и за 

увеличаване на възможностите на гражданите за дебат. И още нещо – 

информационното общество развива всички аспекти на социалния и 

икономическия живот и по този начин изгражда инструменти за 

създаването на интегрирана в културно и икономическо отношение 

обединена Европа. 

 Най-важното за информационното общество са хората – властта на 

информацията трябва да бъде овладяна, за да не се стигне до създаването 

                                                             
5 Report prepared by the AP-MD. (Panel to the CDMM on Media concentration, pluralism 
and diversity question), 2003. 
6 Livre verte de la societe d information, 2000. 
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на  нови  неравнопоставеност  между тези, които разполагат с информация 

и тези, които нямат достъп до нея. 

В рамките на информационното общество могат да се постигнат 

изключително успехи в срещата на хора от различни култури, които да ни 

доближат значително до идеите и демократичните ценности, към които се 

стремим.  Все по-динамично се изгражда информационното общество, 

именно тук е ролята на Европейския съюз – в концентрацията на сили, 

опит, наука, общи пилотни проекти и подкрепа на структурните фондове. 

А за да бъде европейската демокрация истински интегративна, на всички 

трябва да бъде предоставен равен достъп до информацията. 

Информационното общество може да бъде гарант за демокрацията, както и 

за равния обществен достъп до информационните и комуникационни 

структури, до мрежите от информационни услуги. Общите нормативни 

рамки ще затвърдят устойчивостта на тези намерения. 

Важно е, че се осъзнава големият потенциал на телевизията за 

влияние върху обществото и възможностите за експериментиране и 

познание, особено в областите, в които цените на услугите са ниски и 

достъпни. Новите технологии биха могли да повлияят изключително 

позитивно и върху развитието на европейските демокрации и 

индивидуалните права, при което плурализмът и достъпът до обществена 

информация ще се подобрят и ще накарат гражданите да взимат по-голямо 

участие в обществените решения.7 

Информационното общество предлага голям потенциал по отношение 

на по-достъпни и ефективни обществени услуги. Крачката в посока към 

въвеждането на електронни обществени програмни пакети е свързана с 

технически и организационни предизвикателства. Ако обществените 

услуги бъдат включени в оn-line-системата, трябва да бъде гарантиран на 
                                                             
7 Independent Study on Indicators for Media Pluralism, 2009. 
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гражданите определен достъп до техническите съоръжения. Освен това, 

много граждани не могат да си позволят да се абонират самостоятелно за 

услугите на  информационното общество. Други живеят в области, в които 

инфраструктурните съоръжения на информационното общество са по-

малко развити. На тези места трябва да се предприемат допълнителни 

мерки. Много важно е да се прогнозират интересите на гражданите, за 

които услугите на информационните и комуникационни технологии са 

трудно достъпни или трудни за използване. 

Увеличаването на потенциала на информационните и 

комуникационни технологии за интеграцията  в Европейски съюз, поставя 

и основни въпроси: 

 

 

1. Какво трябва да се направи на европейско, национално и 

регионално равнище, за да се постигне максимална полза от процеса на 

либерализация на пазара и да се улесни преходът към информационното 

общество? 

2. В каква степен информационното общество е приоритет в 

дейността на местните нива? 

 

 

Европейският съюз е изграден на основата на много силни традиции 

по отношение на културното многообразие, на политическата демокрация 

и пазарната икономика. Страните-членки са развили социални модели с 

много общи прилики, силно застъпени социални права и независими 

партньори. В рамките на ЕС държавите-членки са създали вътрешен пазар 

с 370 милиона потребители и около 17 милиона предприятия – най-

голямото икономическо обединение в света. Европейското информационно 

общество трябва да се изгради върху тази икономическа, социална и 
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културна  основа и да обедини технологичните, икономическите и 

социалните аспекти при създаването на нови възможности за всички 

граждани. 

Информационното общество олицетворява всички значими промени 

на нашето съвремие. С всичките възможности пред обществото като цяло, 

но също така и с рисковете за отделните общности и региони. Видът и 

начинът, по който ние развиваме това общество, трябва да отразяват 

идеите и ценностите, формирани от ЕС. За да се осигури подкрепата на 

гражданите, тези идеи и ценности трябва да бъдат свързани  и със 

социална справедливост. 

Европейската комисия предлага политическата концепция да се 

ръководи от следните приоритети: 

1. Засилване на способността на европейската икономиката да създава 

високи  нива на икономически растеж, пълно използване на възможностите 

на информационното общество, както и интеграция във всички страни-

членки и региони чрез използването на потенциала на информационните и 

комуникационни технологии. 

2. Развитие на демокрацията, гарантиране на достъпа до актуална 

информация за новите възможности от обществен интерес, както и 

участието на гражданите във взимането на обществени решения. 

Как трябва да изглеждат в частност правилата по отношение на 

информационното общество?  

Да разгледаме първоначално конкуренцията. Не минава и седмица, 

без да научим за обединение на различни международни медийни 

предприятия. Докато аналоговото телевизионно пространство имаше 

типично национален характер, за цифровата телевизия това  вече не е така. 

Тук наред с общите правила на конкуренцията, има нужда от специфични 

за сектора рамки, за да се предотврати монополът върху формирането на 

мнения. Особена грижа създава и нарастващата вертикална концентрация, 
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при която програмната продукция, пътищата за нейното производство и 

задължителната инфраструктура са съсредоточени в една и същи 

икономически субекти. Това много ясно личи при дигиталната сателитна 

телевизия. Тук имаме феномена „гейткийпър”. Един единствен сателитен 

оператор, поради факта, че притежава техническите ресурси,  може сам да 

контролира достъпа на програмите до зрителите. Затова основно изискване 

е всички програми да имат правото на честен и свободен достъп до 

инфраструктурата и медийния пазар.8 

Колкото и да сме убедени, че мултимедийните услуги имат добри 

шансове  на  пазара  и  че  ще срещнат  все по-нарастващо търсене от 

страна на потребителите, толкова сме и уверени, че гражданите ще искат 

да получават все по-голям обхват от традиционните телевизионни 

програми. Новите медии няма да изместят старите, те просто ще ги 

допълнят. Основните проблеми днес произтичат от езиковото и културно 

многообразие – как биха могли да се преодолеят тези  бариери в рамките 

на Европа. Без да се дискутира  състоятелността на тези аргументи, трябва 

да се подчертае, че чрез възможностите, които предлага „дигиталната 

революция”, определяната досега като недостатък структура на сектора, 

може да бъде дори използвана. Максималната употреба на новите 

технологии е задължителна, за да бъде постигнато отваряне на 

националните пазари за трансграничен европейски програмен обмен. 

          

                                                             
8 SEC (2007) 0032 Media pluralism in the Member States of the European Union. 


