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ПЕРИОД 1 юли – 31 декември 2013 г.

ПРЕДИШЕН СРАВНЯВАН ПЕРИОД 10 януари – 10 май 2013 г.

НАБЛЮДАВАНИ МЕДИИ:
Всекидневници Труд, Телеграф, Сега, Преса
Телевизии БНТ, бТВ, Нова ТВ, ТВ7

ПОДБОР НА
АНАЛИЗИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ Всички материали с политическа тематика, в които

са споменати държавни институции, политически
партии и техни представители

ОБЩ БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ
МАТЕРИАЛИ ЗА ПЕРИОДА 12 025

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ Дата на публикуване, месец, медия, споменати лица, 
партии, институции, субект (изразител на оценка), 
обект (оценяван)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКА РАМКА
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Данните са представени в брой инф. 

eдиници
Наблюдаван период: юли - декември 2013

СПОМЕНАТИ ЛИЦА
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Наблюдаван период: юли - декември

2013

СПОМЕНАТИ ЛИЦА - % от публикациите в съответната медия
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Наблюдаван период: Юли - Декември

2013

СПОМЕНАТИ ЛИЦА - % от публикациите в съответната медия
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Данните са представени в брой инф. 

eдиници
Наблюдаван период: юли - декември 2013

СПОМЕНАТИ ИНСТИТУЦИИ
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Данните са представени в брой инф. 

eдиници
Наблюдаван период: юли - декември 2013

СУБЕКТИ, ИЗРАЗИЛИ ОТНОШЕНИЕ
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ВСИЧКИ
МЕДИИ

Размерът на обектите отразява общият брой

публикации във всички наблюдавани медии

Медия индекс

Медия индекс (от 5 до 20), отразяващ степента на значимост на обекта за всички медии или конкретна медия.

СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ

5 20
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Медия индекс

СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ

Медия индекс (от 5 до 20), отразяващ степента на значимост на обекта за всички медии или конкретна медия.

Размерът на обектите отразява общият брой

публикации във всички наблюдавани медии

5 20
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Медия индекс

СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ

Медия индекс (от 5 до 20), отразяващ степента на значимост на обекта за всички медии или конкретна медия.

Размерът на обектите отразява общият брой

публикации във всички наблюдавани медии

5 20
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Медия индекс

СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ

Медия индекс (от 5 до 20), отразяващ степента на значимост на обекта за всички медии или конкретна медия.

Размерът на обектите отразява общият брой

публикации във всички наблюдавани медии

5 20
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Анализ на отношението. Илюстрира типа

отношение на медиите чрез отстоянието на

всеки обект от центровете на позитивно, 

неутрално и негативно отношение.

СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ – изразено отношение
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Анализ на отношението. Илюстрира типа

отношение на медиите чрез отстоянието на

всеки обект от центровете на позитивно, 

неутрално и негативно отношение.

СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ – изразено отношение
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Анализ на отношението. Илюстрира типа

отношение на медиите чрез отстоянието на

всеки обект от центровете на позитивно, 

неутрално и негативно отношение.

СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ – изразено отношение
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Анализ на отношението. Илюстрира типа

отношение на медиите чрез отстоянието на

всеки обект от центровете на позитивно, 

неутрално и негативно отношение.

СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ – изразено отношение
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Анализ на отношението. Илюстрира типа

отношение на медиите чрез отстоянието на

всеки обект от центровете на позитивно, 

неутрално и негативно отношение.

СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ – изразено отношение
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среден рейтинг за периода
1.5

ГОДИШНАДИНАМИКА НАИЗРАЗЕНОТООТНОШЕНИЕ

Данните са представени в брой инф. eдиници

ПЛАМЕНОРЕШАРСКИ
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среден рейтинг за периода

-2.3

ГОДИШНАДИНАМИКА НАИЗРАЗЕНОТООТНОШЕНИЕ

Данните са представени в брой инф. eдиници

ЛЮТВИМЕСТАН
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среден рейтинг за периода

-2.6

ГОДИШНАДИНАМИКА НАИЗРАЗЕНОТООТНОШЕНИЕ

Данните са представени в брой инф. eдиници

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
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Данните са представени в брой инф. eдиници

среден рейтинг за периода

-3.5

ГОДИШНАДИНАМИКА НАИЗРАЗЕНОТООТНОШЕНИЕ
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
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Данните са представени в брой инф. eдиници

среден рейтинг за периода
-5.6

ГОДИШНАДИНАМИКА НАИЗРАЗЕНОТООТНОШЕНИЕ
БОЙКО БОРИСОВ
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среден рейтинг за периода
-7.4

ГОДИШНАДИНАМИКА НАИЗРАЗЕНОТООТНОШЕНИЕ

Данните са представени в брой инф. eдиници

ВОЛЕН СИДЕРОВ
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Негативно

отношение

Изразено отношение към Росен Плевнелиев
януари-май 2013 и юли-декември 2013

ОТНОШЕНИЕ КЪМПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ

Размерът на балоните отразява

дневния обхват на медията

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
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Негативно

отношение

Размерът на балоните отразява

дневния обхват на медията

Изразено отношение към Бойко Борисов
януари-май 2013 и юли-декември 2013

ОТНОШЕНИЕ КЪМПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
БОЙКО БОРИСОВ
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Негативно

отношение

Изразено отношение към ГЕРБ
януари-май 2013 и юли-декември 2013

ОТНОШЕНИЕ КЪМПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Размерът на балоните отразява

дневния обхват на медията
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Негативно

отношение

Изразено отношение към Сергей Станишев
януари-май 2013 и юли-декември 2013

ОТНОШЕНИЕ КЪМПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ

Размерът на балоните отразява

дневния обхват на медията

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
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Негативно

отношение

Изразено отношение към БСП
януари-май 2013 и юли-декември 2013

ОТНОШЕНИЕ КЪМПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Размерът на балоните отразява

дневния обхват на медията
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Негативно

отношение

Изразено отношение към Пламен Орешарски
януари-май 2013 и юли-декември 2013

ОТНОШЕНИЕ КЪМПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ

Размерът на балоните отразява

дневния обхват на медията

ПЛАМЕНОРЕШАРСКИ



Market LINKS 

5 Angel Kanchev str., 1000 Sofia, Bulgaria 

tel:+ 359 2 980 55 53;+ 359 2 980 04 00;

web:marketlinks.bg
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