
ПРАВИЛНИК  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЙТИНГ ПРАГОВЕ И 

ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗЛЪЧВАНЕТО НА ПРЕДАВАНИЯ ПО “БНТ 1” 

 

 

Член 1 

Предмет 

Този Правилник урежда обективни, маркетингови цели и критерии за оценка на 
предаванията, базирани на реалната им гледаемост и достигането им до аудиторията, за която са 
предназначени, урежда  реда на определяне на рейтинг прагове и системата за контрол и оценка на 
резултатите от излъчване на предаванията в програмата “БНТ 1”.  

 

Член 2  

Цел 

Основните цели на определянето на рейтинг праговете и оценката на всички предавания, 
излъчвани в програмата “БНТ 1”са: 

1. Да се зададат обективни критерии, цели и метод на оценка на резултатите от 
излъчването на предаванията на БНТ; 

2. Чрез използване на данните от изследванията на телевизионната аудитория да се 
подобри изпълнението на обществените функции на медията, а именно предаванията на 
“БНТ 1” да достигат до аудиторията , за която са предназначени; 

3. Чрез направената оценка на резултатите от излъчването на предаванията да се подобри 
програмата “БНТ 1”; 

4. Да се повиши пазарния дял на “БНТ 1” и да се увеличи нейната конкурентноспособност 
спрямо другите телевизионни програми.  

 

Член 3 

Обекти на оценка 

 1. Обект на оценка по реда на настоящия правилник са всички предавания излъчвани по 
“БНТ 1”: 

- всички вътрешни предавания; 

- всички закупувани за излъчване предавания на външни продуценти; 

- всички копродукции; 

2. Извънредните предавания, които не представляват периодични рубрики, включени в 
програмата, подлежат само на последваща оценка с оглед отчитане на тяхната ефективност и 
подобряване на планирането на подобни предавания. 

 

Член 4 

Телевизионна аудитория на Предаването 

1. (1) За база на оценката на всяко предаване са залагат данните за аудиторията на 
Предаването - неговата Целева аудитория, Обема на целевата група на Предаването и 
Относителния дял на целевата група към общата аудитория. 

(2) Под термина “Целева аудитория на Предаването” се разбира съвкупността от зрители, 
за които е предназначено Предаването, определена по основните социо-демографски показатели – 
възраст, пол, етническа принадлежност, тип населено място, област, заложени в структурата на 
извадката;   



(3) Под термина "Обем на целевата аудитория на Предаването" се разбира  
потенциалния брой зрители от съответната целева аудитория, посочени с точност до 1000; 

(4) Под термина "Относителен дял на целевата група" се разбира процентното 
съотношение на целевата аудитория спрямо общата телевизионна аудитория. 

 

Член 5 

Основни характеристики, свързани с излъчването 

1. За оценката на всяко предаване освен Рейтинг-праговете, дефинирани в настоящия 
правилник, се фиксират и следните Основни характеристики : 

- период – времето, за което е предвидено излъчването на Предаването  в програмната 
схема (решение на УС, договор); 

- цикличност – брой излъчвания седмично или месечно; 

- ден и час на излъчване; 

- продължителност – общо времетраене на Предаването в минути от начална шапка 
до финални надписи включително; 

- жанр – тип предаване съгласно Рубрикатора на БНТ; 

- брой пилотни предавания ; 

- периоди за оценка – периоди, след изтичането на които БНТ оценява и преразглежда 
стойностите на Рейтинг прагове на Предаването; 

- Критичен период – максимално допустим период, през който стойностите на 
Предаването са под зададените минимални Рейтинг прагове; 

- брой предавания в Критичния период – максимално допустимия брой 
последователни излъчвания на  Предаването, при които стойностите на показателите 
на Предаването са под минималните Рейтинг прагове. 

- допустими отклонения в началния час - интервал от време, при който остават 
валидни Рейтинг праговете на Предаването, в случай на промяна на началния часа на 
излъчването на Предаването. 

Член 6 

Рейтинг прагове 
1. (1) Въз основа на предварително определената Аудитория на Предаването се определят 

Рейтинг праговете на всяко предаване – среден рейтинг на Предаването, минимален рейтинг на 
Предаването, средно покритие на Предаването, минимално покритие на Предаването, пазарен дял 
на Предаването по часова зона на излъчване и минимален пазарен дял по часова зона на 
излъчване. 

(2) Под “Рейтинг на Предаването” се разбира относителния дял в проценти от хората, 
взети по целева аудитория, които гледат Предаването в момента. 

(3) Под термина “Среден рейтинг на Предаването” се разбира средноаритметичната 
стойност на рейтингите на Предаването, взети по целева аудитория за всяко едно излъчване на 
Предаването за определен период от време (периода на оценка). 

 (4) Под термина "Минимален рейтинг на Предаването" се разбира минималната 
допустима стойност на рейтинга по целевата аудитория за всяко отделно излъчване на 
Предаването. 

(5) Под термина  “Покритие на Предаването” се разбира относителния дял в проценти от 
хората от целевата аудитория, които са гледали поне една минута от Предаването.  

(6) Под термина “Средно покритие на Предаването” се разбира средноаритметичната 
стойност на покритието за всяко предаване за определен период от време (периода на оценка). 

(7) Под термина “Минимално покритие на Предаването” се разбира минимално 
допустимата стойност на покритието за всяко отделно излъчване на Предаването. 



(8) Под термина “Пазарен дял по часова зона на излъчване“ се разбира относителния дял 
на в проценти от гледаемостта на Предаването от хората от целевата аудитория, които гледат 
Предаването в момента, спрямо общата телевизионна гледаемост на неговата целева аудитория в 
този момент. 

(9) Под термина “Минимален пазарен дял по часова зона на излъчване” се разбира 
минимално допустимата стойност на пазарния дял за всяко отделно излъчване на Предаването. 

 

Член 7 

Етапи на оценка и контрол на качествата на предаванията 

1. (1) На всяко предаване, излъчвано по “БНТ 1”, преди включването му в програмната 
схема се извършва предварителна оценка и определяне на Рейтинг праговете. 

1) Дефинира се Целевата аудитория, Обема на целевата група и Относителния обем на 
целевата група; 

2) Дефинират се Основните характеристики на Предаването; 

3) Определят се Рейтинг праговете на Предаването. 

(2) След утвърждаването на параметрите по предходната точка от УС на БНТ те стават 
задължителни за вътрешните предавания или се включват като елемент на договорните 
отношения с външните продуценти. 

2. Ежеседмично се извършва оценка на всички излъчени предавания и се сравняват 
текущите стойности на параметрите им с предварително  утвърдените.  

3. След изтичане на фиксирания брой пилотни предавания или на всеки период на корекции 
се извършва  периодична оценка на Предаването и се нанасят необходими промени в Основните 
характеристики на Предаването. 

4. В случай, че параметрите на Предаването паднат под заложените минимални Рейтинг 
прагове то влиза в Критичен период. 

5. След изтичането на критичния период, в случай, че параметрите на Предаването 
продължават да бъдат под минималните Рейтинг праговете, Управителният съвет взима решение 
за спирането на Предаването или промяна на Рейтинг праговете. 

 

Член 8 

Предварителна оценка и определяне на рейтинг праговете на Предаването 

1. Във всяко предложение за ново Предаване изпълнителните продуценти описват  целевата 
аудитория за Предаването, което предлагат и Основните характеристики, свързани с излъчването, 
съгласно Чл.5. 

2. Главният редактор, предлагащ Предаването, вписва Основните характеристики на 
Предаването и Целевата аудитория, за което е предназначено, в писмено предложение до 
Програмния директор. 

3. Програмният директор изпраща предложението за художествена оценка в 
Художествената комисия и Комисията за реализация на тв продукция, съгласно установените 
правила в БНТ. 

4. Програмният директор определя Основните характеристики и Целевата аудитория и 
заедно с приложена анотация на Предаването ги изпраща в Дирекция “Маркетинг и реклама”, 
която му представя писмена оценка на Обем на целевата група, Относителния дял на целевата 
група, Основните характеристики на Предаването и предложения за Рейтинг праговете, 
придружени със съответния анализ. 

5. Комисията за реализация на ТВ продукция внася в Управителния съвет писмено 
предложение за утвърждаване на Предаването, неговите Основни характеристики и Рейтинг 
прагове, изготвено от Дирекция “Маркетинг и реклама”. 



6. Управителният съвет гласува предложението на Комисията за реализация на ТВ 
продукция, с което Предаването става част от програмната схема, а утвърдените му параметри 
стават задължителни за вътрешните предавания или се вписват в договора с външния продуцент. 

 

Член 9 

Проследяване на параметрите на предаванията 

1. Ежеседмично отдел “Маркетинг” изготвя справка за данните на всички предавания, 
включени в програмата “БНТ 1”, като за всяко предаване се попълва чек-лист по образец, 
приложен към настоящия правилник, които се изпращат на Програмния директор , където се 
съхраняват. 

2. Отчитането на данните по настоящия правилник се извършва на база пипълметричните 
изследвания получени от БНТ по договор с независима социологическа агенция, избрана чрез 
конкурс. 

3. При отчитане и анализ на данните на Предаването се вземат предвид само предавания, 
излъчени в рамките на допустимите отклонения в началния час съгласно чл.5.  

4. Изготвената от отдел “Маркетинг” справка се предоставя при поскване на 
изпълнителните продуценти на предаванията и ръководителите на направления за да могат да 
извършват оперативно корекции в художествените аспекти и съдържанието на Предаването с цел 
подобряване на параметрите им. 

5. Текущото състояние на предаванията се обсъжда ежеседмично от Програмната комисия 
на БНТ, на който всички членове могат да предложат на Програмния директор корекции в 
художествените параметри и Основните характеристики на предаванията с цел оптимизирането 
им. 

Член 10 

Периодична оценка на предаванията 

1. С излъчването на заложените в решението на Управителния съвет определен брой 
пилотни предавания и/или след изтичане на определения изпитателен срок, както и за всеки 
Период на оценка отдел “Маркетинг” изготвя оценка  и анализ на изпълнението на заложените 
параметри на Предаването, който се предоставя на Контролната комисия. В анализа следва да 
бъдат дадени и предложения за евентуални корекции в Предаването, които биха довели до 
подобряване на параметрите му. 

2. В случай на падане на данните на Предаването под минималните Рейтинг прагове 
Предаването минава в критичен период. 

3. Въз основа на анализа по т.1 Контролната комисия може да предложи на Управителния 
съвет корекции в Основните характеристики или Рейтинг праговете на Предаването. 

4. Завишаването на рейтинг праговете на външните предавания става само при съгласие от 
страна на външния продуцент, оформено като анекс към договора. 

 

Член 11 

Критичен период 

 1. В случай, че резултатите на Предаването паднат под определените му минимални 
Рейтинг прагове Програмния директор разглежда мерки и корекции на Основните 
характеристики на Предаването с цел подобряване на параметрите му, въз основа на писмено 
предложение от делегирания продуцент на предаването или Главния редактор на съответната 
Главна редакция.  

 2. В случай на необходимост Програмният директор изисква от отдел “Маркетинг” 
писмено становище - анализ за необходимите корекции. 

 3. Преди изтичане на Критичния период Програмния директор изисква становище и от 
Програмната комисия относно художествените качества на Предаването. 



4. Програмният директор одобрява необходимите промени в Основните характеристики 
на Предаването и ги внася за утвърждаване в Управителния съвет . 

5.  Програмния директор може да изготви мотивирано предложение до Управителния 
съвет на БНТ за промяна на рейтинг праговете на Предаването. Към предложението на 
Програмния директор в Управителния съвет се внася становище на директора на Дирекция 
“Маркетинг и реклама” и на Програмната комисия. 

Член 12 

Процедура по сваляне от излъчване на предаване 

1. В случай, че не бъдат достигнати Рейтинг праговете за срока на оценка, Контролната 
комисия уведомява Управителният съвет при условията на Чл.10., т.3. Управителният съвет взема 
решение за свалянето на Предаването от програмната схема или промяна на параметрите му. 

 2. С изтичане на предварително определеният брой излъчвания на предавания  в 
критичния период, в случай че резултатите на Предаването са под минималните Рейтинг прагове, 
Контролната комисия уведомява Управителният съвет за това, който взема решение за свалянето 
на Предаването от програмната схема. 

 3. Със свалянето на Предаването от програмната схема се обявява процедура за ново 
предаване съгласно Правилника за организацията и дейността на БНТ при производството на 
собствени ТВ предавания или Правилника за закупуване за излъчване на предавания създадени от 
външен продуцент. 

 4. Генералният директор уведомява писмено външния продуцент за решението на 
Управителният съвет за спиране на външно предаване, поради падане под фиксираните в договора 
Рейтинг прагове. 

Член 13 

Отговорност 

 1. Задължението и отговорността за контрола за стриктното спазване на настоящия 
правилник е на Директорът на Дирекция “Маркетинг и реклама” и на Програмния директор на 
БНТ. 

 2. При изпълнение на задълженията си Програмният директор и Директорът на Дирекция 
“Маркетинг и реклама”  имат правото да изисква съдействие на всички звена на БНТ. 

 

Член 14 

Преходен период 

 Програмният директор и Директорът на Дирекция “Маркетинг и реклама” в срок до два 
месеца от приемане на правилника изготвят и внасят за утвърждаване в Управителния съвет 
Основните характеристики и рейтинг праговете на предаванията, които към момента на влизане в 
сила на настоящия правилник са включени в програмната схема на “БНТ 1”. 

 

Настоящият правилник е приет на заседание на Управителният съвет на БНТ на 01.04.2008 год./ 
Протокол № 18.  


