
Д-р Тодор Галев 13 октомври 2022 г.

Руското влияние в медийния сектор в 
България

Presenter
Presentation Notes
TemplateDon’t touch the logo box.



Кремълският наръчник

2016
2018 2018

2019 2019
2020 2020

Източник: https://csd.bg

Presenter
Presentation Notes
Template

https://csd.bg/


Руско икономическо присъствие в Европа

Source: https://kp.csd.bg, 2022

https://kp.csd.bg/


Руско икономическо присъствие в Европа

Активи на руски компании, избрани държави в Европа (млрд. евро)

Активи на руски компании, избрани държави в 
Югоизточна Европа (млрд. евро)

Източник: https://kp.csd.bg, 2022
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Руско икономическо присъствие в Европа

Годишен оборот на руски компании, избрани държави в Европа 
(млрд. евро)

Годишен оборот на руски компании, избрани държави е 
Югоизточна Европа (млрд. евро)

Източник: https://kp.csd.bg, 2022
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Причини, улесняващи проникването на дезинформация в България

• Завладяна държава и медии:
o Не е фе ктивни р е гула тор ни и 

контр олни институции
o Скр ито / не ле гитимно фина нсир а не
o Говор ите ли и а ге нти на  влияние
o Пр озр а чност на  ме диите
o Бе зде йствие  (се ле ктивност) на  

отговор ните  институции

• Де зинфор ма ционе н потоп
• Не за инте р е сова ност на  е вр опе йски 

и ме ждуна р одни институции
• Бе зде йствие / не за инте р е сова ност на  

те хнологичните  пла тфор ми

• Ниска  ме дийна  гр а мотност 
• Ниски жур на листиче ски „ста нда р ти“
• Ниско дове р ие  в институциите  на  

гр а жда нското обще ство
• Култур но и истор иче ски обуслове на  

уязвимост на  (р уска ) де зинфор ма ция и 
пр опа га нда

• Подкр е па  за  конспир а тивни те ор ии
• Социа лните  ме дии ка то основе н 

източник на  новини
• „Ехо - ка ме р и“ на  изоблича ва щите  

де зинфор ма цията
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Ролята на медийното влияние на Кремъл в България и ЦИЕ

• Използване на мрежа от новинарски издания, притежавани, спонсорирани и/или 
идеологически и политически обвързани с Русия.

• Използване и инструментализиране на приходите от реклама: ролята на големите руски 
енергийни компании като "Лукойл" и "Газпром".

• Използване и подсилване на проруски културни, идеологически и езикови сходства и 
афинитет.

• Засилване на управленските дефицити в медийния сектор.

• България, Сърбия и Република Сръбска служат като ключови центрове за 
(информационното) влияние на Кремъл и база за действие на неговите геополитически 
амбиции в региона.

• Руските канали и непрякото (обикновено чрез местните правителства) влияние се 
подсилват значително чрез дейността на руските посолства. Те обикновено са по - а ктивни, 
кога то стр а на та  е  чле нка  на  НАТО или ЕС.
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Фейсбук активност и интеракции със страниците на руските посолства в ЦИЕ

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle
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Фейсбук активност на страниците на политическите партии

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle

Брой постове на седмична база (януари 2021 – септември 2022 г.)

Presenter
Presentation Notes
Template



Фейсбук интеракции със страниците на политическите партии

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle

Брой интеракции на седмична база (януари 2021 – септември 2022 г.)
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Фейсбук активност на страниците на политическите лидери

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle

Брой постове на седмична база (януари 2021 – септември 2022 г.)
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Фейсбук интеракции със страниците на политическите лидери

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle

Брой интеракции на седмична база (януари 2021 – септември 2022 г.)
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Про-кремълската антидемократична дискурсивна еко-система

Source: CSD (2021) Kremlin’s Anti-Democratic Messaging and Disinformation in Europe, 
CSD Policy Brief #100, https://go.csd.bg/pbkdisinfo

Национализъм
• Русия е основна антифашистка сила
• Нео-нацистките практики се възраждат на Запад
• Традиционните ценности, подкрепяни от Русия, 

предпазват от ексцесиите на либерализма
• Държавният суверенитет защитава националната 

идентичност

Джендър
• Западът налага джендър идеологията
• Русия защитава традиционните семейни ценности
• Феминизмът е опасно предизвикателство за 

демографското оцеляване
• Гей тоталитаризмът прониква в училищното 

образование

Миграция
• Мигрантите преследват икономически цели и не 

могат да бъдат наричани "бежанци"
• Мигрантите представляват заплаха за сигурността, 

културата и икономиката
• Мултикултурализмът подкопава европейската 

цивилизация

Енергетика
• Енергийното законодателство на ЕС е 

несправедливо насочено срещу Русия
• Турски поток и Северен поток II са от полза за 

Европа
• Енергийната диверсификация на ЕС е 

неосъществима
• Сътрудничеството с Русия носи просперитет
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Дезинформационния потоп …

Дезинформационни медийни статии за войната в Украйна с най-много ФБ интеракции
(12.09 – 9.10.2022 г., общо анализирани 181 статии със 120 251 интеракции)

Ria Novosti (медия) 16
Vzglyad.ru (медия) 13
Svobodnaya Presa (медия) 6
TASS.ru (медия) 6
Komsomolskaya Pravda (медия) 5
Pravda.ru (медия) 5
Russian Strategic Culture Foundation (Other) 5
Blitz.bg (медия) 4
Мажд Алгафари (агенти на влияние /opinion maker) 4
Tsarigrad (медия) 4
Анастасия Гешева (агенти на влияние /opinion 
maker) 3
БНР (медия) 3
discred.ru (медия) 3
Николай Марков (агенти на влияние /opinion 
maker) 3
Pogled.info (медия) 3
Румяна Ченалова (агенти на влияние /opinion 
maker) 3
Russtrat (медия) 3

Цитирани източници



Дезинформационния потоп (2)

Водещи дезинформационни наративни в медийни статии за войната в Украйна с най-много ФБ интеракции
(12.09 – 9.10.2022 г., общо анализирани 181 статии със 120 251 интеракции)

12-18 септември 19-25 септември 26 септември – 2 октомври 3-9 октомври 
•  Украйна губи войната 
o Украинските войски 

атакуват цивилни граждани 
и извършват други военни 
престъпления 

o Русия не се бие с пълния си 
капацитет 

•  Ядрената катастрофа е 
неизбежна поради 
провокациите на Запада / НАТО 
/ САЩ 
•  Украйна изнася отровно зърно 

за България 

•  Украйна губи войната 
o  Украинското контра- 

настъпление е само 
пропагандна кампания  

o  Условията на фронтовата 
линия не са се променили 
съществено 

o  Руските войски отстъпват 
тактически 

•  Западът използва Украйна, за 
да води война срещу Русия  
•  Русия губи войната и ще 

използва ядрени оръжия 

•  Референдумите в окупираните 
от Русия територии са 
легитимни (11 статии, 14 959 
интеракции) 
•  Украйна губи войната 
•  Западът използва Украйна, за 

да води война срещу Русия 

•  Западът използва Украйна, за 
да води война срещу Русия 
o В Украйна Русия воюва с 

НАТО 
o Западът иска да пренесе 

военните действия на 
руска територия 

•  Западът е бил, е и ще остане 
расистки 
•  Референдумите в окупираните 

от Русия територии са 
легитимни 
•  Западът/САЩ са отговорни за 

саботажа на "Северен поток" 
•  НАТО/САЩ/Западът е/ще бъде 

пряко въвлечен във войната 
 



Дезинформационния потоп (3)

Представяне на дезинформационния наратив „САЩ/НАТО се стремят към световно господство чрез военна и политическа агресия“ 
в 44 новинарски сайта 

Източник: ЦИД, базирано на Sensika

Брой статии на месец

Брой статии на месец по тип медийни сайтове
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Дезинформационния потоп (4)

Представяне на дезинформационния наратив „САЩ/НАТО се стремят към световно господство чрез военна и политическа агресия“ 
в 44 новинарски сайта 

Източник: ЦИД, базирано на Sensika

Топ-източници (бр. статии)
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Дезинформационния потоп (5)

„САЩ/НАТО се стремят към световно господство…“ е  сложе н на р а тив, съдър жа щ в се бе  си многобр ойни суб- на р а тиви:
• Агр е сията  на  САЩ/ НАТО ср е щу Русия е  ча ст от де се тиле тна  политика  за  на ла га не  на  а ме р ика нска та  хе ге мония, ча ст от 

която са  пр е дизвика ните  от САЩ войни във Вие тна м, Югосла вия, Ир а к, Афга ниста н и др .
• От е днополюсе н към многополюсе н свят - сле д р а зпа да не то на  СССР све тът е  ста на л е днополюсе н и в пр одълже ние  на  

де се тиле тия САЩ са  били е динстве ният хе ге мон, но  пр е з после дните  години възста новява не то на  Русия и възходът на  Кита й 
и Индия (а  в някои ста тии и на  Тур ция) дове доха  до  фор мир а не то на  многополюсе н свят, в който Русия и Кита й (понякога  с  
Индия) се  пр е вр ъща т в це нтр ове  ср е щу опитите  на  САЩ/ НАТО/ За па да  да  за па зят хе ге монията  на  САЩ.

• Икономиче ска та  и политиче ска та  мощ на  САЩ/ За па да  на ма лява  (свър за но и с  пр е мина ва не то от е днополюсе н към 
многополюсе н свят).

• Ср е щу Русия се  води не пр е късна та  хибр идна / пр опа га ндна  война , която обхва ща  р а злични твър де ния - от изопа че но 
пр е дста вяне  на  случва щото се  в Русия до  не ве р ни твър де ния за  подготовка  на  инва зия в Укр а йна .

• Опитите  на  Укр а йна  и САЩ да  спр а т га зопр овода  "Се ве р е н поток 2" са  не успе шни и са  пр овокир а ни, от е дна  стр а на , от 
же ла ние то да  се  пр е дотвр а ти икономиче ското сътр удниче ство ме жду Русия и Евр опа , а  от др уга , служа т за  създа ва не  на  
вътр е шнополитиче ска  ле гитимност на  укр а инското пр а вите лство.

• Га р а нциите  за  нова  инфр а стр уктур а  за  сигур ност в Евр опа , пр е дложе ни от Кр е мъл, са  р а зумни, но  САЩ/ НАТО ще  ги 
отхвър лят и ще  ги пр е вър на т в пр е те кст за  а гр е сия ср е щу Русия.

• Де йствията  на  САЩ/ НАТО не пр е късна то уве лича ва т на пр е же ние то около Укр а йна , вкл. чр е з "обгр а жда не  на  Укр а йна " с  
вое нни ба зи, уве лича ва не  на  вое нното пр исъствие  в съсе дните  дър жа ви и р а зпола га не то на  ор ъжия. 

• САЩ/ НАТО/ За па дът на р уша ва т обе ща ние то, да де но на  Русия пр е з 1991 г., че  НАТО няма  да  се  р а зшир ява  на  изток.



Руското влияние в българския медиен сектор

Източник: CSD (2018) Russian Influence 
in the Media Sectors of the Black Sea 
Countries: Tools, Narratives and Policy 
Options for Building Resilience
https://bit.ly/3OBJLq1
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Благодаря Ви!

todor.galev@online.bg
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