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Дезинформационни наративи относно 
Зелената сделка в България



Агресивната руска инвазия в Украйна

 Подчерта рисковете, свързани със значителната зависимост на ЕС от употребата на конвенционални 
енергийни ресурси от Русия. 

 Демонстрира как Русия се опитва да изнуди ЕС и държавите членки да се откажат от общата си 
енергийна сигурност и прехода към зелена енергия.

 Инвазията послужи за ускоряване на диверсификацията на ЕС от руските енергийни източници.

 Показа признаци за потенциално ускоряване на прехода от изкопаеми горива. 

 Европейската Зелена сделка придоби нов облик като средство за справяне с последиците от 
войната.

× Въпреки всичко, почти пълното прекъсване на доставките на газ от Русия към Европа доведоха  до 
възобновяването на употребата на ресурси като въглища и втечнен природен газ (LNG), които са с 
висока въглеродна интензивност.



България – любима мишена на Кремъл

• България остава една от най-уязвимите държави членки на ЕС и НАТО по отношение на 
чуждо авторитарно влияние.

• Кремълската дезинформация в страната все по-често е насочена към  Зелената сделка, 
като част от продължаващата кампания за популяризиране на мащабни руски енергийни 
проекти.

• През 2021 г., много от дезинформационните наративи в България, свързана със Зелената 
сделка, бяха разпространени от медии, политически и икономически фигури, известни със 
систематичното промотиране на про-руско влияние у нас.

• Предвид значителната уязвимост на България към дезинформация и ниските нива на 
информационна грамотност в страната, тези дейности поставят под съмнение 
способността на България да спазва ангажиментите си по отношение на Зелената 
сделка.



Обща информация:

• 479 Facebook публикации (Апр. – Септ. 2022) със 73 000 

интеракции (42% „против“, 40% „за“, 18% „неутрални“).

• От десетте публикации с най-много интеракции, седем са  

против Зелената сделка и всяка съдържа дезинформация.

• 24 публикации промотират търговията с енергия с Русия или 

руски енергийни проекти, като общият им брой интеракции

надхвърля 3 039. 

• Седем от тези 24 публикации, са публикувани от политически 

лица, но те взимат дял 73% от интеракциите.

Основни участници и дезинформационни наративи относно 
Зелената сделка

Брой интеракции в публикациите
относно Зелената Сделка 
(20.04. до 20.09. 2022 г.)

За

Против
Неутрални

Източник: CSD и IRI въз основа    
на данни от CrowdTangle



Основни участници:

• Основните политически актьори, които обсъждаха 

Зелената сделка и формираха негативни нагласи към 

инициативата, са политици от БСП, ВМРО и  

Възраждане.

• В тяхната реторика се наблюдават значителни разлики, 

като ВМРО и Възраждане възприемат по-алармистки и 

конспиративен подход в сравнение с по-сдържаните (но 

все пак подвеждащи) позиции на БСП.

Основни участници и дезинформационни наративи относно 
Зелената сделка

Източник: CSD и IRI въз основа    
на данни от CrowdTangle

Брой публикации и дял на интеракциите
по видове източници

(20.04. до 20.09. 2022 г.)



Основни дезинформационни наративи:

• Най-разпространеният наратив срещу Зелената сделка я 

представя като утопична идеология, която вреди на ЕС и 

неговите членки, особено във връзка с намалените доставки на 

природен газ от Русия, след нахлуването ѝ в Украйна.

• Всичко “зелено” – “Зелената сделка", зелените сертификати и 

Зеленски - се налага насилствено на гражданите от ЕС.

• Необоснованото представяне на Зелената сделка и на 

санкциите срещу Русия се използва за атака срещу САЩ, ЕС и 

техните съюзници в България.

Основни участници и дезинформационни наративи относно 
Зелената сделка

Източник: CSD и IRI въз основа    
на данни от CrowdTangle

Брой интеракции с публикации на български
политически дейци относно Зелената сделка 

(20.04. до 20.09. 2022 г.)
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Какво следва?

• Проведеният мониторинг разкрива, че
негативните и подвеждащи образи
доминират в отразяването на Зелената
сделка в българското Facebook
пространство.

• Дезинформационните наративи срещу
Зелената сделка често се комбинират с
различни други теми, които се възприемат
като част от всеобхватна "либерална" или
дори "джендър" идеология. Това ясно
показва, че наративите срещу Зелената
сделка са част от по-широка мрежа за
зловредно влияние.

• Подобряване на медийната среда, засилване
на свободата на медиите и улесняване на
независимата журналистика.

• Въвеждане на инфраструктура за цифрова
криминалистика за откриване и разследване
на кампании за дезинформация в почти реално
време, както и на участниците, които ги
създават и разпространяват.

• Да се използва опита и експертизата на
гражданското общество при създаването на
образователни програми, с цел повишаването
на информационната грамотност и са
насочени към различни целеви групи.

• Правителствена подкрепа за редовни
кампании за повишаване на обществената
осведоменост.
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Благодаря Ви!

svetoslav.malinov@csd.bg
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