
 

 

Pers 

Pers Bulgaria tanggal kembali ke 1844 ketika negara itu masih di bawah dominasi 

Ottoman. Setelah pembentukan Blok Timur di akhir 1940-an dan selama empat puluh tahun yang 

baik kemudian tekan itu monoton, propaganda dan benar-benar dikontrol oleh Partai 

Komunis. Kurangnya informasi dan manipulasi berita bersama dengan tidak adanya suatu pers 

alternatif menghasilkan surat kabar dan majalah nilai marjinal. 

Politik pluralisme dipupuk munculnya pers multi-partai untuk menggantikan pers partai 

tunggal di bawah Komunisme. Pers berafiliasi politik tampak lebih banyak daripada orang lain dalam 

jumlah judul, tapi tidak dalam sirkulasi. Harian oposisi koran pertama - Svoboden Narod (Free 

Rakyat) dari demokrat sosial diikuti oleh Demokratzia (Demokrasi) dari Uni Pasukan 

demokratis. Sementara itu, Delo Rabotnichesko (Pekerja 'Akta) - organ Partai Partai Sosialis Bulgaria 

(penerus komunis) berubah judul menjadi Douma (Word). Segera, para bentara politik, ekonomi dan 

ideologis dari berbagai partai politik terlibat dalam perang koran tanpa memperhatikan kepentingan 

kesejahteraan publik. Dengan demikian, proses ini menghasilkan menyusut mantap dari pembaca 

surat kabar partisan. 

Awal 1990-an menandakan usia deregulasi media cetak yang mengarah ke perubahan besar di 

seluruh industri. Dalam proses pembentukan pers yang independen, diversifikasi dan pluralistik di 

Bulgaria ideologis kontrol ketat terhadap media massa beralih ke motif ekonomi. Beberapa faktor 

seperti meningkatnya harga kertas koran, jasa percetakan dan biaya distribusi mempercepat proses 

dari katering untuk harapan penonton dan kebutuhan daripada kepentingan politik yang 

sempit. Dalam situasi ini, sangat wajar untuk iklan untuk mencapai kesejahteraan dan keuntungan 

dari itu menjadi sumber ekonomi utama untuk media cetak. Sebuah pers yang baru muncul yang 

menyatakan dirinya secara politik independen. Majalah ini cepat meraih pangsa pemirsa terbesar 

dan mengambil alih perluasan volume iklan. Di bawah naungan privatisasi dan komersialisasi, 

korporasi tekan agresif, seperti Zeitung Westdeutsche Algemeine kelompok Jerman, didirikan kontrol 

atas harian dengan sirkulasi tertinggi - Trud dan 24 Chassa. 

Kelompok publikasi menemukan ceruk penonton oleh katering untuk kepentingan 

tertentu. Yang paling topik populer termasuk rekreasi, promosi kesehatan, acara budaya, gaya 
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hidup, olahraga, fashion, hobi, permainan, erotisme dan lembut porno, kejahatan, dll tidak adanya 

peraturan media massa menyebabkan ledakan dalam publikasi porno, hampir tidak pernah 

terdengar sebelum 1989.Mereka menemukan jalan ke hampir setiap kios koran. Upaya untuk 

memaksakan beberapa pembatasan distribusi gagal. Terlepas dari kesulitan ekonomi, semua etnis 

minoritas (Turki, Romas, Rusia, Armenia, Yahudi dan Wallachians) yang diterbitkan berkala mereka 

sendiri, sebagian besar mingguan atau haid. Beberapa dari mereka bilingual (yaitu, di Bulgaria selain 

bahasa minoritas).Kecenderungan desentralisasi di pasar tekan membantu energi pers 

lokal. Publikasi baru selamat dari resesi ekonomi dan beberapa judul menunjukkan pertumbuhan 

stabil. Mereka menikmati kepercayaan dan dukungan dari penonton mereka terutama karena 

mereka berurusan secara pragmatis dengan isu-isu lokal saat ini. 

Media Elektronik Tradisional 

Berbeda dengan, transformasi turbulen memilukan di media cetak, perubahan di media 

elektronik lebih lambat, tidak lengkap dan tidak memiliki konsistensi umum. Peraturan sekali ketat di 

tingkat negara berbingkai inisiatif untuk desentralisasi dan privatisasi. Namun, untuk waktu yang 

lama media elektronik milik negara tetap secara ketat dikontrol karena mereka dibiayai dari 

anggaran Negara. Sebuah legislatif membatasi faktor lain dalam transformasi lambat mereka. Ini 

dibatalkan setiap upaya awal pada perubahan yang mendasar dan relevan. Sampai tahun 1997 

dewan eksekutif media elektronik milik negara terbuka terhadap tekanan politik langsung 

menyebabkan ketidakstabilan keseluruhan personil dan kurangnya kontinuitas dalam kebijakan 

program. Melanjutkan omset antara eksekutif disebabkan oleh tekanan politik yang agresif pada 

manajemen baik Nasional Televisi dan Radio Nasional menyebabkan ketidakstabilan umum 

mereka. Namun demikian, BNT disetujui oleh 69,5% dari populasi dan BNR sebesar 64,9%. (NCPO, 

2009). 

Konstitusi Bulgaria baru diadopsi pada tanggal 12 Juli 1991 adalah tindakan legislatif 

pertama yang menghapuskan monopoli partai negara di media elektronik. Dengan demikian, 

bersama dengan negara-negara Eropa Timur lain, Bulgaria pindah untuk mengatur perizinan radio 

swasta dan stasiun TV.Komisi Parlemen untuk Radio dan Televisi dan Dewan Sementara untuk Radio 

dan Televisi (didirikan pada awal 1992) menjadi struktur tubuh mengontrol radio dan televisi dan 

berfungsi. Mereka bekerja di bawah kondisi deregulasi dan tidak adanya hak legislatif (setelah 

beberapa kali gagal hukum pertama di radio dan televisi di Bulgaria muncul menjadi hanya pada 

tahun 1989). Aturan diliberalisasi untuk lisensi radio lokal dan stasiun televisi (Ordonansi ..., 1992) 

merangsang perkembangan yang cepat dari radio swasta. Stasiun radio komersial pertama mulai 
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beroperasi pada tingkat lokal pada tahun 1992.Munculnya televisi swasta terjadi dua tahun 

kemudian. 

Meskipun masyarakat ditawari menu media yang sangat bervariasi, harapan bahwa media 

akan membantu proses demokratisasi secara sengaja dan efektif telah membuktikan realistis 

tinggi.Perubahan properti dan keberangkatan dari kontrol partai tunggal tidak mencukupi untuk 

rendering mereka profesional. Kepentingan umum digantikan oleh apa yang menarik untuk 

publik. Meskipun serikat telah mengadopsi kode etik pada tahun 2004 (Kode Etik, 2004), gagal untuk 

membangun mekanisme untuk mempertahankan dan dalam banyak kasus masih bereaksi tidak 

cukup terhadap isu-isu penting dan publik yang signifikan, serta sejumlah masalah profesional. 

Radio 

Penyiaran Radio di Bulgaria adalah hak monopoli Negara sejak awal keberadaannya pada 

tahun 1932. Sampai tahun 1991 hanya ada satu, Sofia berbasis, penyiaran stasiun pusat (operasi 

empat saluran) dan lima stasiun daerah (kemudian mereka sebesar 7). Liberalisasi siaran radio 

merupakan proses yang lebih lambat dibandingkan dengan media cetak. Monopoli darat Radio 

Nasional Bulgaria terganggu hanya pada tahun 1992. Lisensi pertama untuk stasiun radio swasta 

yang dikeluarkan untuk beberapa perusahaan siaran radio asing: Suara dari America, BBC - 

Dunia Layanan, Gratis Eropa, Perancis Internasional, dan Deutsche Welle. Mereka dipilih karena 

kepekaan mereka terhadap proses demokratisasi di Bulgaria. Domestik pertama stasiun radio 

swasta, FM +, mengudara pada Oktober 1992. Saat ini dua stasiun radio nasional adalah 

siaran: BNR - penyiar pelayanan publik dan radio Darrikkomersial. 

Siaran radio swasta dikembangkan eksplosif di Bulgaria. Memanfaatkan kekosongan hukum, 

beberapa pemilik lisensi pertama untuk stasiun radio diterapkan dan mendapatkan izin tersebut 

untuk kota-kota lain juga. Jadi secara hukum tidak tepat radio-rantai dan, kemudian, jaringan radio 

mengerumuni Facebook, penyebaran program sejenis, musik dan konten iklan di berbagai 

permukiman. Dari fajar sangat keberadaannya radio non-pemerintah di Bulgaria telah mulai 

berkembang di sepanjang garis konsentrasi properti yang menyebabkan siaran agak terpadu dari 

stasiun radio lokal. 

Televisi 

Telecasts di Bulgaria pertama kali dimulai pada tahun 1959 dengan program tiga jam 'dua 

kali seminggu. Butuh waktu sekitar 10 tahun sebelum seluruh negeri tertutup oleh sinyal TV. Warna 
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siaran diperkenalkan pada tahun 1972 dan pada tahun 1975 saluran nasional kedua 

diluncurkan. Selama bertahun-tahun Soviet Television diterjemahkan kembali dan dijalankan pada 

hari Jumat di tempat program Nasional Pertama Channel. 

Dibandingkan dengan media lain, perubahan di televisi datang jauh lebih lambat. Beberapa 

alasan utama untuk perubahan lambat termasuk monopoli negara atas siaran nasional, tekanan 

politik mengakibatkan penggantian sering eksekutif TV (dalam tujuh belas tahun, empat belas 

Direktur Jenderal telah menuju ke suksesi Televisi Nasional), kurangnya penelitian dan 

pengembangan konsep dan strategi, efisien manajemen, kendala ekonomi dan peralatan 

usang. Direktur Jenderal terakhir sebenarnya adalah pertama yang menyelesaikan masa jabatannya 

dan terpilih kembali untuk periode berikutnya. 

Menjelang akhir 1994 ada hampir hanya satu televisi terrestrial di Bulgaria: Bulgaria Nasional 

televisi, dengan dua program (Channel 1 dan Efir 2) dan empat pusat TV regional di Plovdiv, Varna, 

Ruse dan Blagoevgrad. Sebagai hasil dari politik pembersihan tak henti-hentinya dari kiri dan kanan, 

dalam hitungan beberapa tahun Bulgaria Nasional Televisi hampir seluruhnya ditelanjangi keluar 

sumber daya yang paling berharga - yang dewasa dan paling produktif generasi profesional - dan 

ditandai downslide di profesional standar kinerja Tv nya. Untuk waktu yang lama Bulgaria Televisi 

Nasional memegang monopoli di pasar iklan dan berhasil mengumpulkan sumber daya keuangan 

yang memadai dengan sendirinya di atas subsidi dari APBN. Hal ini melahirkan berbagai skema untuk 

mengalir keluar uang dari media (Ginev, 2006). 

Stasiun televisi swasta pertama, Nova Televizia (New Television), penyiaran lokal, 

diluncurkan pada tahun 1994, diikuti oleh stasiun TV lokal 7 Hari. Hampir bersamaan dengan 

munculnya kedua televisi pada paruh kedua tahun 1990-an, proyek selusin untuk televisi terestrial 

lokal sudah mulai keluar di negara itu. Lokasi dan skala kota-kota tercakup oleh mereka terwujud 

tidak adanya konsep dalam perencanaan frekuensi dan pendekatan murni subyektif untuk 

penerbitan izin lokal untuk distribusi terestrial. 
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