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част от опита и е участие в редица проекти: 

2

2009 - 2012
Проект № 116 "Методология 
за изграждане на 
Разпределена бизнес 
интелигентна система за 
Малки и средни 
предприятия“

2005 - 2008 
Проект № 027282, Е4 -
Управление на „Разширени 
предприятия“ (ЕЕ) в разширена 
Европа
Тематична област: Обработка 
на информация и 
информационни системи –
Телекомуникации

2004 - 2008
Проект № 507498, GUIDE - Създаване на европейски 
стандарт за оперативна съвместимост и структура за 
сигурно управление на идентичността при Електронното 
управление
Тематична област: Обработка на информация и 
информационни системи – Научни изследвания –
Социални и хуманитарни науки - Телекомуникации

В университета води следните дисциплини: 
Управленски информационни системи и Бизнес интелигентни системи
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Какво е Телеметрия



Какво е Телеметрия

• Телевизионната аудитория по 
същество е показател за 
успеха на телевизионните 
станции и се измерва във 
всички развити страни по 
света.

• Информацията за аудиторията 
се използва от телевизионните 
станции, за да разберат 
доколко са успешни техните 
предавания и за да планират 
коя програма кога да 
излъчват. 



Какво е Телеметрия

• Постигането на високи рейтинги 
оправдава покупката на права за 
излъчване на по-скъпи филми, 
шоу програми или спортни 
предавания. 

• Аудиторията е от основно 
значение и за онези, които 
продават и купуват телевизионна 
реклама.



• Живеем в чудесно време за медийните 
потребители, създатели или дистрибутори. 

• Новите технологии за стрийминг, свързани 
устройства и социални медии разширяват 
традиционния медиен пейзаж.

• Традиционният телевизор предлага все 
по-голям брой нови канали и нови 
функции (например „Гледане със 
закъснение“, „Видео по заявка“ и други 
„облачни“ услуги). 

• Клиентите на цифрови услуги могат да 
изберат какво да гледат по всяко време, 
навсякъде и на всяко устройство.

Какво е Телеметрия



• От технологична гледна точка платформите 
за управление на данни, обменът на 
реклами и програмните технологии в реално 
време революционизират рекламната 
индустрия с възможности за предаване на 
данни и предсказуеми реклами.

• Тези технологии позволяват достигането до 
потребителите с таргетирани или 
персонализирани реклами.

• Въпреки че тези промени са чудесни за 
потребителя, те създават по-сложна 
структура в медийната екосистема и нови 
предизвикателства пред всички участници 
на този пазар.

Какво е Телеметрия



Тези предизвикателства могат да 
бъдат групирани в две широки 
категории: 
• разпокъсаност на медиите (повече 

съдържание и канали, които 
трябва да бъдат измерени) 

• и фрагментация на устройствата 
(потребление на медиите на по-
разнообразни цифрови 
платформи).

Какво е Телеметрия



• За да вземат правилните бизнес 
решения в този изключително 
сложен пазар, собствениците на 
съдържание, издателите, 
рекламодателите и техните агенции 
се нуждаят от надеждно решение, 
което може да отговори на тези 
предизвикателства.

• Те се нуждаят от пълна картина на 
потреблението както на рекламите, 
така и на съдържанието, като 
обединяват всички устройства и 
канали за разпространение.

Какво е Телеметрия



Малко история



От както съществуват средствата за масово осведомяване се правят опити за 
измерване на зрителската и слушателска аудитория.

Малко история



През 30-те години на ХХ век, по време на 
Голямата депресия радио операторите се 
обръщат към рекламодателите за финансова 
подкрепа. 
Тогава възниква и необходимостта да се 
удостоверява размера и състава на 
аудиторията като основа за ценообразуване 
в рекламите. 
Това и в момента е основната движеща 
сила, пораждаща необходимостта от 
измерване.

Малко история



Арчибалт Кросли
(1896-1985) 
се счита за основоположник на системите за 
измерване на рейтинга. 
През 1930г. основава компанията 
Cooperative Analysis of Broadcasting
(CAB), която става първата, която 
предоставя информация за рейтинга на 
национално ниво. 
Първоначално данните са се предоставяли 
само на рекламодатели. 

Малко история



За събиране на информация са се използвали 
телефонни обаждания до случайни домакинства в 
предварително зададени градове. 
Първоначално се е събирала информация каква радио 
програма са слушали предишния ден. 
По късно периода се променя – каква програма са 
слушали преди няколко часа. 
Генерираните справки са се наричали „Рейтинг на 
Кросли“. 
Според „Рейтинга на Кросли“ през 1938г. Радио 
драматизацията „Война на световете“ е слушана от 
32 милиона радио слушатели.

Малко история



Клод Хопър
(1898-1954) 
основава своята компания за измерване на 
рейтинга - C. E. Hooper Company през 1934г.
Съвместно с Джордж Галъп усъвършенстват 
метода на Кросли, като с помощта на телефонни 
обаждания събира информация какво се слуша в 
момента, а не какво се е слушало по-рано. 
По-прецизната информация, получавана от 
„Рейтинга на Хопър“ води до разпадането на 
CAB през 1946г. 

Малко история



Артър Нилсън 
(1897-1980). 
Започва кариерата си като електро инженер в Чикаго. 
През 1923г. основава компанията A.C.Nielsen, която се 
занимава с маркетингови проучвания. 
Първоначално се занимава с проучване на 
потребителското търсене на стоки в магазините. 
Нилсън не разчита на телефонни проучвания.
Разработва електронно устройство за запис на звук, 
което свързва към радио апаратите на слушателите.
През 1948г. инсталира с домовете на 1200 потребителя 
устройства с вграден фотоапарат, който през определен 
интервал от време заснема коя програма се гледа. 
През 1950г. Хопър не издържа на конкуренцията и 
продава компанията си на Нилсън.
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През 1949г. Джим Сейлър и Роджър Купър
основават American Research Bureau 
(Американско изследователско бюро).
Първоначално за събиране на информация 
използва хартиени дневници, които 
потребителите попълват ежедневно и веднъж 
седмично изпращат по пощата. 
Оперират на по-малка територия в сравнение с 
Нилсън, но предлагат по-детайлна информация. 
В средата на 60-те започват да монтират 
електронни устройства в домакинствата. 
Преименуват се на ARBITRON на името на 
информационната система, която използват за 
събиране и обработка на информацията. 
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През 50-те години на ХХ век се появяват 
компаниите Pulse и Trendex. 
• В Pulse залагат на доста скъпия метод „лице в 

лице“ за събиране на информация. Те 
ограничават своята дейност само в Ню Йорк. 

• Trendex залагат на телефонните проучвания, 
главно защото основателите й са бивши 
служители на Хопър. 

Pulse и Trendex включват в своите анализи и 
социална, демографска и икономическа 
информация. 
Компаниите работят до средата на 60-те години, 
след което загубват битката с Nielsen и Arbitron.
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През 2012г. Nielsen company закупува 
Arbitron за 1.26 милиарда $. 
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Макар и трудно монополът върху 
телевизионния ефир в България 
започна да се пропуква. Появяват 
се десетината търговски ефирни 
телевизионни програми и 
многобройни програми, 
излъчващи по кабел.

Приет е първият работещ Закон за 
радиото и телевизията, който въвежда 
ред и правила за развитие на радио- и 
телевизионния сектор в страната.

1996

1998

През м. Март започва процедурата 
по лицензиране на ефирни радио-
и телевизионни оператори. 1999

През м. Декември Balkan News 
Corporation печели конкурса за първа 
частна телевизия с национален обхват. 
Създадена е телевизионната програма, 
разпространявана по кабел Диема вижън

1999

В края на 1999 г. няколко социологически агенции заявяват, 
че монтират система за телеметрични изследвания.

Възниква необходимостта от 
измерване на зрителската 
аудитория за реалистично 
ценообразуване на рекламния 
пазар

1999
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Световните стандарти в началото на 
века изискват да бъдат монтирани поне 
500 устройства за следене на 
гледаемостта, като в домакинствата с 
по два телевизора трябва да има 
устройства и на двата апарата. 
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• Практиката в развитите медийни 
пазари е да се разпространяват 
данни за рейтинги веднага на 
следващия ден, което в този 
период не е практика у нас. 

• Мнението на социолозите у нас е, 
че пазарът е малък, той не е чак 
толкова динамичен, за да има 
нужда от резултати от нощта.

Малко история



• През 1991г. Андрей Райчев и Кънчо Стойчев 
основават BBSS Gallup international. В нея участие 
има и английската компания Taylor Nelson Sofres. 

• През 1999г. оповестяват, че може да предоставят 
телеметрични изследвания. 

• Данните, които предлагат, са представителни за 
градското население в страната, а до края на 
ноември 2000 г. са монтирани устройства и в 
селата. 

• След като е завършен и последният етап от 
изграждането на системата, данните вече имат 
извадка от 400 домакинства и 1052 зрители. 

Малко история



В края на 2000 г. в процес на 
регистрация е ново дружество, 
което развива по-нататък 
теметричните изследвания -
TNS/tv plan. 

В него мажоритарно участие има 
английската компания Tаylor
Nelson Sofres (TNS), акционери са 
BBSS Gallup и агенция “Сова 5”.

Малко история



През 2006г. е създадена 
компанията GARB – GFK Audience
Research Bulgaria (ГАРБ)  като 
телеметрична компания за 
изследване на ТВ аудитория в 
България.

Малко история



Между новата компания GARB и до тогавашният 
монополист на пазара – TNS TV Plan се разгаря 
истинска война. Битката е за измерване на зрителския 
рейтинг, от който зависи и разпределянето на 
телевизионните рекламни бюджети. 
Първоначално с GARB сключват договор БНТ и Нова 
ТВ, а малко след това и "Диема вижън", Сити ТВ, ТВ 7, 
Евроком и Би Би Ти. 
От ръководството на TNS TV Plan твърдят, че 
конкуренцията изобщо не ги притеснява, но 
предупреждават, че ако БНТ действително започне да 
работи с GARB, ще оспорват договора им в съда.

Малко история



През 2010г. GARB закупува TNS/tv plan

Малко история



Nielsen Admosphere Bulgaria – телеметрично
измерване на телевизионната аудитория и 
телевизионен мониторинг на 35 телевизионни канала; 
национално проучване на радио аудиторията в 
България за 83 радио станции (в сътрудничество с 
IPSOS). 
Идват на българския пазар, след като през 2014 г. 
закупуват чешката компания „Медия рисърч“, която до 
тогава е работила в България.
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Телеметрия в България

В момента на пазара основни „играчи“ са:
• GARB 
• Nielsen Admosphere Bulgaria



Битката между GARB и Nielsen в България

bTV признават резултатите на GARB
Nova признава резултатите на Nielsen Admosphere Bulgaria



Битката между GARB и Nielsen в България
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Защо има 
разлика в 

резултатите?



Коя е поговорката?



Любопитно:



Който плаща, той поръчва музиката

08.07.2011
Николай Бареков кани Азис в предаването 

„Гореща точка“ по TV7



Който плаща, той поръчва музиката

Преди фалита на КТБ GARB е 
собственост на КТБ



Който плаща, той поръчва музиката



Който плаща, той поръчва музиката
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