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Индексът обхваща пет сфери, уязвими на влияние от авторитарни режими (като Русия и Китай):

1) обществени нагласи

2) политическа обстановка

3) публична администрация

4) информацицонна среда

5) гражданско и академично пространство



Аналитичната рамка на Индекса измерва въздействието на външното авторитарно влияние чрез:

i. представителни проучвания на общественото мнение проведени през октомври 2020г. с 

представителна извадка от 1000 респондента от всяка държава и чрез фокус групи

ii. онлайн анкета и дълбочинни интервюта с най-малко 20 експерта от всяка държава

iii. изследване на публично достъпни фейсбук страници и групи, които разпространяват проруска или 

прокитайска дезинформация

В съставянето на Индекса са включени данни за последните шест години (от 1 януари 2016 г. до 30 юни 

2021 г.) от Transparency International Corruption Perceptions Index, World Press Freedom Index, Civil Society 

Organization Sustainability Index и Varieties of Democracy (V-Dem) Index



Резултати за 2021г. по държави при скала 0-100, където 0 е най-голяма устойчивост, а 100 най-

голяма уязвимост

Източник: GLOBSEC



• Членството в международни структури (ЕС и НАТО) допринася за по-голяма устойчивост

• Обществените нагласи се формират от информационното пространство и често са по-важни от

институциите, административния капацитет и държавните ресурси

• При всички държави се наблюдават наследени от комунистическите режими проблеми на

нестабилност на политическите институции и общественото мнение

• Руското влияние в региона и дебатът за него са значително по-разпространени, отколкото

темата за нарастващите интереси на Пекин

• Сферата на обществените нагласи е най-уязвима сред 5-те анализирани сфери



Данни за България от Индекса на уязвимостта за 2021г. 

Източник: GLOBSEC



• България е най-уязвима към чуждо влияние в сферата на обществените нагласи и в 

информационната си среда, а това са именно сферите които формират обществените възприятия.

• Сред страните от ЕС, включени в Индекса на уязвимостта, българските политически партии са 

оценени като най-проруски и най-малко пронатовски настроени въз основа на тяхната публична 

реторика.

• Уязвимостта на България е спомогната от:

a. дълбоко вкоренените исторически и културни връзки с Русия 

b. широкото прокремълско влияние в медийния сектор

c. способността на проруските неформални мрежи да влияят върху вземането на решения

• Анализът затвърждава изводите, че България е една от най-уязвимите страни – членки на ЕС 

към външно влияние и разпространението на дезинформационни послания.



• Необходимо е българското правителство, медиите и гражданските организации да предприемат спешни 

координирани мерки за по-добра защита на демократичните дебати от пропаганда и дезинформация 

• Чуждестранното авторитарно влияние от страни като Русия и Китай трябва да бъде признато като 

предизвикателство за сигурността на България в ключови стратегически документи

• Належащо е да бъде разработен институционален подход и инфраструктура за предпазване на 

дискусионното пространство от зловредно влияние

• Нужно е активно участие на България в дебатите на европейско равнище по отношение на Европейския 

план за действие за демокрация, който предвижда общи мерки за предпазване от пропаганда и 

дезинформация



Допълнителна информация може да намерите на: 

www.csd.bg
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