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Представяне на  

Tелевизия “Черно море” 

Телевизия “Черно море” е част от Медийна 
група Черно море, в която влизат и медиите 

вестник “Черно море” и Информационна 
агенция “Черно море” (www.chernomore.bg). 

През последните години Телевизия 

Черно море се наложи като единствената по 
рода си водеща регионална медия в 

Североизточна България и Черноморския 
регион, излъчваща 24 часова политематична 

програма.  
Програмата на телевизия “Черно море” 

е изключително разнообразна, за да отговаря 

на различните потребности и интереси на 
зрителите.  

Основен принцип, който спазваме е да 
поднасяме актуална, достоверна и обективна 
информация. Особено важно значение за 

това имат сутрешния блок, публицистичните 
предавания и новините, ориентирани 

предимно към регионалните проблеми.   
По тази причина възрастта, професиите, образованието и 

потребителските възможности на нашите зрители обхващат много широк 

диапазон. Това осигурява възможност при партньорство с телевизията 
информацията от различните рубрики и рекламни форми на медията да 

достигне до необходимите приоритетни таргет групи. 
Въпреки че Телевизия “Черно море” оперира като регионална медия за 

черноморски регион и е ситуирана е в гр. Варна, тя се излъчва в цялата 

страна, посредством компании, разпространители на кабелна телевизия 
както и IRPS разпространители. Притежава лиценз за национален ефир. 

Пълноправен член на АБРО.  
Програмата на  ТВ “Черно море” се разпространява и онлайн (в реално 

време), чрез сайта www.chernomore.bg безплатно за потребителите, а само 

там гледаемостта е минимум между 3000 и 6000 потребители на час. 
Телевизия “Черно море” е търговска марка с изключителна 

разпознаваемост и авторитет с какъвто се ползва не само в гр. Варна, но и в 
цяла България. Затова както телевизията, така и останалите ни медии се 
радват на висока популярност и постоянна аудитория. 
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Разпространение и аудитория 

Телевизия “Черно море” достига до зрителите във Варна, София, Бургас, 

Враца, Благоевград, Търговище, Средец, Пазарджик, Сливен, Айтос, 
Несебър, Елин Пелин, Кърджали, Провадия, Петрич, Нова Загора, Русе, 

Балчик, Нови пазар, Каварна, Шабла, Ловеч, Гоце Делчев, Поморие, 
Свиленград, Силистра, Дряново, Генерал Тошево, Шумен, Хасково, 
Харманли, Любимец, Ивайловград, Добрич, Ахтопол, Царево, Приморско, 

Созопол, Антоново, Обзор, Игнатиево, Аксаково, Нови Искър, Пловдив, 
Велико Търново, Костинброд, Монтана, Лом, Козлодуй, Берковица, 

Благоевград, Оряхово, Вършец, Велинград, Ихтиман, Слънчев бряг, Равда, 
Бяла, Перник и много други населени места в цялата страна със 
съдействието на над 100 кабелни оператора, 20 от които формират около 

25% от общия пазар на разпространение на телевизия, според анализи и 
проучване на КЗК от 2014 година. 
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Най голяма е зрителската аудитория в гр.Варна, където телевизията достига 

до 65-70% от домакинствата, предимно чрез мрежите на “М SAT”, “Варна 
Лан” и “Ариел телеком”, както и в черноморския регион – 95% покритие, 

чрез мрежата на “Скат”. В София и другите големи областни градове 
Телевизия “Черно море” достига поне до ¼ от населението. 

Аудитория и таргет групи: 

За определяне на аудиторията на Телевизия “Черно море”, нейните 

потребности и удовлетвореност е използвана системата на Нилсън. 

1. Възрастови показатели:

65% - до 55 години  

35% - над 55 години 

2. Активност на аудиторията:

 „твърда” аудитория – хора с високо образование и доходи, следи 
определен тип предавания и рубрики; има ясно изградени критерии за 

оценка и подбор; Отделя повече внимание на коментарните предавания 
по телевизията – “Европейска Варна”, “Посоки EU”, “Утро в нашия град” и 

др., както и на новинарските емисии – активна в часови диапазон – 07:00 
– 09:00 часа и 17:00 – 21:00 часа.
 „плаваща” аудитория – Няма ясно изградени критерии за подбор и

оценка на медийните продукти. Предпочитания се ограничават до
развлекателните и спортните предавания, както и до игралните филми.

Активна в часови диапазон – 09:00 – 24:00 часа.
 масова аудитория – това е най-многобройната аудитория, както на
телевизиите изобщо, така и на Телевизия “Черно море”. Тя може да бъде

определена като неподбираща предавания и рубрики. Активността й е
непредвидима в рамките на денонощието, но се активизира особено в

часови диапазон – 07:00 – 10:00 часа и 17:00 – 23:00 часа.

 Онлайн потребители – тук влизат и българи-икономически мигранти, 

пръснати по целия свят, за които телевизията е връзка с родината. 
Активността им е непредвидима в рамките на денонощието. 

3. Образование и доходи:

 „твърда” аудитория – хора с високо образование и доходи, хора от 

бизнеса, мениджъри, общественици, интелектуалци и др. 
 „плаваща” аудитория – хора с различно образование и доходи. 

 масова аудитория – хора с различно образование и доходи. 
 Онлайн потребители – – хора с различно образование и доходи и 
българи-икономически мигранти. 
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Развитие: 

Съобразявайки се с изискванията на съвременните потребители на рекламни 

продукти, Медийна група “Черно море” все по-успешно разширява обхвата 
си и интегрира рекламните послания, излъчени в ТВ “Черно море” с онлайн 
медията Информационна Агенция “Черно море”, където програмата на 

телевизията се излъчва и онлайн, в реално време.  

В концепцията на настоящото предложение за 30% от официалните тарифи 
на медиите от Медийна група “Черно море” (публикувани на 
www.chernomore.bg/advertisement), валидно за държавни учреждения и 

институции, е залегнала възможността да получите най-ефективната 
телевизионна, на оптимална цена и без компромис в качеството, 

комбинирана с реклама в онлайн пространството.  

Най-гледани публицистични предавания 

“Европейска Варна” – всеки понеделник от 17:30 часа, с водещ Татяна 
Кисьова. Предаването разглежда актуални теми свързани с работата на 

общинската администрация, ОбС Варна, живота в града и региона. 
Излъчва се със съдействието на Община Варна 

www.piero97.com
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“Посоки EU” – Актуално-публицистично предаване с водещ Елена Кирова 

Излъчва се всяка неделя от 17:00 часа 

Утро в нашия град – всеки делничен ден от 07:00 до 9:15 часа 

www.piero97.com
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“Да бъдем здрави с др.Иванов” –предаване на здравна тематика, излъчва 

се всеки петък от 17:30 часа 

“По закон и съвест” – правно предаване с водещ адвокат Бранимир 

Балачев. Излъчва се всеки четвъртък от 17:00 часа 

www.piero97.com
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Новини 

Емисия новини с най важното от Варна, България и света се излъчва на 

всеки кръгъл час от 12:00 до 17:00 часа 
Централна емисия Новини 18:30 часа 

Късна емисия Новини 23:00 часа 

Информационна Агенция “Черно море” 

ИА “Черно море” (www.chernomore.bg) доказано е считана за най-

достоверният източник на информация за Варна и Черноморието. Актуалните 
данни от метриката на analytics.google.com показват, че 210 000 са 
активните потребители, които са отваряли сайта ни през настолните си 

компютри през последния месец. Предполага се, че броят им е много по-
голям през мобилните устройства, където не се отчита демография. Като 

цяло повече от 350 000 човека са чели сайта ни последните 30 дни, през 
настолен компютър, мобилен телефон или таблет. 

Вестник “Черно море” 

Вестник “Черно море” е единственият варненски всекидневен 
информационен вестник, който предоставя на хартиен носител информация 

на гражданите за най-важното и актуално от града и региона. На 09 юни 
2016 година се навършиха 125 години от излизането на първия брой на 

любимия на всички варненци вестник. Вестник „Черно море“ излиза всеки 
ден от понеделник до петък включително, на 16 страници, от които 4 
пълноцветни. Вестникът  достига до всички държавни и общински структури, 

както и до някои от по-големите фирми, банки и застрахователи във Варна. 
Вестникът печата всички решения на Общинския съвет във Варна.  
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