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Българското общество отдавна е изложено на 

дезинформационни послания както в 

традиционните, така и в социалните медии. На 

фона на постепенната олигархизация на 

медийния пазар и нарушаването на свободата 

на медиите, качеството и обективността на 

журналистиката се влошава1. Влияние оказва и 

масовото навлизане на социалните мрежи като 

източник на информация, тъй като техните 

алгоритми допълнително засилват 

разпространението на сензационни послания и 

мнения. Много медии с ограничени финансови 

средства прибягват до разпространението на 

„кликбейт“ съдържание. Целта е по-голям брой 

прочитанията без оглед на обективното 

отразяване на информацията. Често национални 

и европейски фондове подкрепят такива канали 

за информация, за сметка на обществените 

медии, които биват подложени на сериозен 

натиск да се съобразяват с официалните позиции 

на правителството. 

1 Световният индекс на свобода на пресата за 2020 г., 
разработен от Репортери без граници, класира България 
на 111 място от 180 държави, което е значителен спад 
спрямо 78-мото място през 2010 г. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 Facebook се превръща в ключов инструмент на
предизборната кампания, чрез политическа
реклама и създаване на съдържание.

 Политическите партии използват Facebook за
увеличаване на влиянието си, като
разпространяват популярни (дезинформационни)
послания, свързани най-вече с пандемията от
COVID-19 и геополитическата ориентация на
България.

 Най-големите политически партии държат
основния дял от интеракциите в социалните
медии.  В същото време, някои по-малки
политически групи със силни проруски и
екстремистки възгледи значително увеличават
своята активност през март 2021 г.

 Интеракциите (харесвания, споделяния,
коментари, кликове) под Facebook постовете на
проруски страници и групи, разпространяващи
дезинформационно съдържание относно COVID-
19 достигат повече от 170 000 през март 2021 г.

 Друг основен наратив е, че Европейският зелен
пакт е утопичен идеал, който ще навреди на
българската икономика и бъдещото  развитие.

 Националистическите партии се съсредоточават
върху анти-ЕС послания на тема джендър нормите
и противопоставянето на либералните ценности.

 Разпространението на антидемократична 
пропаганда в завладяната българска медийна
среда допринася за продължаващото влошаване
на медийната свобода и журналистическите
стандарти.
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Настоящият анализ оценява разпространението 

на популярни (дезинформационни) послания 

сред гласоподавателите в навечерието на 

парламентарните избори в България на 4 април 

2021 г. Изследвани са целите, които преследват 

тези наративи и как те се свързват с основните 

политически участници в страната. Засяга се и 

въпросът как те спомагат за нарастване на 

руското политическо и икономическо влияние в 

България2.  

Основни послания 

Настоящата аналитична рамка включва 756 

публични фейсбук страници и групи, които са 

наблюдавани за период от три седмици (между 

1 и 22 март 2021 г.). Включени са мейнстрийм 

медии и инфлуенсъри, страници с проруска 

пропаганда, страници, разпространяващи 

ксенофобски, расистки, хомофобски и 

антилиберални послания, както и страниците на 

всички основни политически партии и най-

влиятелните политически личности. При анализа 

фейсбук общностите са разгледани в три групи: 

политически партии и лидери, проруски и/или 

антилиберални и мейнстрийм медии, 

включително обществени телевизии и радиа. 

Изследвана е специална група от страници, 

посветени на обсъждането на темата COVID-19, с 

цел да се оцени начинът, по който 

политическите участници използват различни 

дезинформационни послания относно 

коронавируса (включително конспиративни 

теории), за да увеличат популярността си сред 

българските избиратели.  

2 Оценката използва инструмента за изследване на 
обществените нагласи CrowdTangle, който следи публични 
Facebook групи и страници, като позволява лесното 
отсяване на голямо количество съдържание за определен  

По-специално, анализът се спира върху 
разпространението и връзките с предизборната 
кампания на следните четири популярни 
(дезинформационни) послания: 

 COVID-19 е измама, или поне преувеличена

заплаха, което означава, че не са

необходими мерки за ограничаване на

заразата, а ваксините са опасни и могат да

бъдат по-вредни от самата болест.

 Руските енергийни проекти трябва да бъдат

подкрепени, тъй като спомагат за

енергийната сигурност на България,

подобряват отношенията ни с Русия и

осигуряват икономическо развитие. ЕС не

може да си позволи да прекрати „Северен

поток 2“ и „Турски поток“, а САЩ егоистично

се намесва във вътрешните решения на

държавите – членки на ЕС.

 Европейският зелен пакт вреди на

българската икономика, причинявайки

масова безработица във въглищните

региони. Тя е продукт на либералните

заблуди на ЕС, които пренебрегват липсата

на устойчивост на тази стратегия и

прекомерните разходи за инвестиции в

зелена енергия.

 Европейският съюз проявява лицемерие в

изискванията си за демокрация и

прозрачност и толерира оцеляването на

корумпираното управление в България. ЕС

насърчава либералните за сметка на

традиционните и консервативни ценности.

период от време. При проследяване на обхвата от 
интеракции на постове и видовете реакции могат да се 
направят заключения относно въздействието на 
публикацията и моделите за споделяне на съдържание. 
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Предизборната кампания 
в онлайн пространството 

Провеждането на предизборната кампания в 

онлайн пространството прави обществото по-

податливо на разпространението на 

дезинформация. Посланията целят да объркат 

избирателите и да представят политически идеи, 

които нерядко са основани не на доказателства, 

а на експлоатацията на страховете и човешката 

несигурност по време на пандемията. 

Предизборната кампания разкрива много 

висока онлайн активност както на основните 

политически участници, така и на крайните 

политически групи. Facebook заедно с Youtube се 

превърнаха в ключови инструменти за 

организиране на кампании – чрез политическа  

 

реклама, онлайн присъствие и създаване на 

съдържание. Публичните страници на 

партийните лидери, включително тези на 

президента и на министър-председателя на 

България, са в челните позиции при създаването 

на онлайн съдържание. Активността на много 

политически лидери в онлайн пространството е 

допълнително подсилена от редица публични 

Facebook групи и свързани страници, които 

споделят съдържанието им и осигуряват трибуна 

за поддръжници им (включително интернет 

„тролове“), като същевременно разширяват 

обхвата на кампанията или предоставят 

възможност за негативни коментари по адрес на 

политическите опоненти. Медиите с партийна 

окраска и/или правителствена подкрепа 

предоставят още канали за обществена дискусия 

в онлайн пространството. 

Фигура 1. Интензитет на интеракциите и брой постове на основните политически партии 

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на данни от CrowdTangle 
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Взети заедно, големите политически партии 

разполагат с основен дял от интеракциите 

(харесвания и други реакции, коментари, 

споделяния и преглеждания на публикации) в 

политическите страници и групи в социалните 

медии. Някои по-малки политически групи, 

някои от които със силни проруски и 

екстремистки възгледи, значително увеличават 

своята активност през март 2021 г.  

 

Например, партия „Възраждане“, която е малко 

вероятно да прескочи минималния праг от 4% за 

влизане в парламента, създава 15,44% от общия 

брой постове в страниците на политическите 

партии, докато националистическата ВМРО 

генерира 12,61%. Въпреки това, самият факт, че 

се публикува съдържание не е предпоставка за 

по-голям брой интеракции (Фигурa 1). 

Фигура 2. Интензитет на интеракциите и брой постове на основните политически лидери 

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на данни от CrowdTangle 



ЧЕТИРИ ПОПУЛЯРНИ ПОСЛАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г. 

5 

Ключови теми 

Политическите партии се опитват да използват 

онлайн предизборната кампания за увеличаване 

на влиянието си, като разпространяват 

популярни противоречиви (дезинформационни) 

послания, свързани най-вече с пандемията от 

COVID-19 и геополитическата ориентация на 

България. 

Налагане на конспиративни теории 
относно COVID-19  

● Преобладаващи послания:

Дезинформационните наративи относно

COVID-19 имат най-много нюанси, като

основните послания често се припокриват

или си противоречат. Някои от тях са: i)

Ваксинационната политика на

правителството е неадекватна (в най-лошия

случай е характеризирана като провал, в най-

добрия – като хаотична), ii) Вносът на

китайските и руските ваксини трябва да

започне незабавно, iii) Ваксината Спутник V е

ефективна, дори по-добра от западните

алтернативи, iv) Ваксините имат силни

странични ефекти и са свързани със смъртни

случаи. Дезинформационните послания

проникват и в масовите медии и постовете

на политически партии и лидери.

Конспиративният елемент обаче се среща

по-рядко, като вместо това обществената

дискусия се пренасочва към

„ваксинационната дипломация“, т.е. идеята,

че България трябва да приеме руската

ваксина, точно както правят Словакия,

Гърция и др.

● Стил на посланията: Проруски медии,

включително и партийни канали, като

Българската свободна телевизия (рупор на

Българската социалистическа партия),

българското дъщерно дружество на руския

пропаганден канал Поглед Инфо, проруският

популярен уебсайт ONovini и AnonymousBG

усилват въздействието на дезинформация

чрез използването на силно въздействащ

език. Например AnonymousBG сравнява

ваксинацията срещу COVID-19 с масов

геноцид. Националистическите политически

партии като „Възраждане“ и управляваната

от партия „Атака" телевизия „Алфа“ създават

поредица от публикации, които цитират

случаи на увреждания след употребата на

(главно западни) ваксини срещу COVID-19.

Като цяло постове, надхвърлящи средните

стойности за интеракции на групата от

страници се опитват да използват неутрален

тон и да ограничат своята сензационност,

като акцентират върху предимствата за

България от закупуването и прилагането на

руската ваксина Спутник V.

● Индикатори: През първите три седмици на

март т.г. във Facebook има общо 727

публикации в страници и групи на различни

политически партии, проруски

информационни канали и мейнстрийм

медии, които разпространяват послания,

свързани с COVID-19. Общият брой

интеракции на тези постове за разглеждания

период е 170 499, като най-високите

стойности са достигнати на 5 и 6 март и в по-

малка степен редовно през месеца (10 и 16

март). Прегледът на страници и групи,

посветени единствено на COVID-19, показва

значително по-малко публикации за

триседмичния период – приблизително 25,

като въпреки това те успяват да привлекат

между 1000 и 5000 интеракции на всяка.
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Подкрепа за руски енергийни 
проекти  

● Основни послания: Постовете във Facebook,

подкрепящи изпълнението на руски

енергийни проекти, газопровода „Турски

поток“ и АЕЦ Белене, са най-вече в

страниците и групите, свързани с БСП и

управляващата партия ГЕРБ. Основната им

теза е, че тези проекти са били успешни и ще

осигурят бъдещата енергийна независимост

на България. Наративите са донякъде в

съответствие с политико-икономическите

цели на двете най-големи политически

партии в страната. Подкрепа за проектите е

изразена и от по-малки проруски партии,

 

включително АБВ, крайнодясната „Атака“ и 

националистическата ВМРО. Коалиция 

„Демократична България" и партия 

„Републиканци за България" на бившия 

партиен лидер на ГЕРБ Цветан Цветанов 

изразяват критична позиция относно руските 

енергийни проекти, представяйки ги като 

заплаха за българската демокрация, 

суверенитет и икономическа независимост. 

● Индикатори: През изследвания период

общо 71 публикации представят руските

енергийни проекти, като най-голям брой

интеракции са отбелязани на 22 март, а друг

малък скок между 11 и 12 март.

Фигура 3. Общ брой интеракции и постове, съдържащи наративи относно COVID-19, от политически 
партии и лидери, проруски информационни канали и масови медии 

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на данни от CrowdTangle 
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Противопоставяне на Европейския 
зелен пакт 

● Основни наративи: Основното послание е,

че Европейският зелен пакт е неустойчив,

утопичен идеал, който не само че няма да

помогне, но и ще навреди на българската

икономика и бъдещо ѝ развитие. Например,

видео публикацията на председателя на

партия „Възраждане“ Костадин Костадинов

против Зеления пакт получава втория най-

голям брой интеракции (общо 33 900

гледания, 2 500 реакции, 202 коментара и

597 споделяния) в сравнение с други постове

по темата. Противопоставянето на

енергийния преход и декарбонизацията

може да се разглежда като неразделна част

от един по-широк спектър от

националистически приоритети. Например,

най-добре представящата се публикация по

темата е изборен бюлетин на ВМРО, който

включва конкретно обещание, че партията

ще се противопостави на Пакта. 

Публикацията надхвърля средния 

коефициент на интеракции на страницата на

ВМРО 16 800 пъти с общо 29 900 гледания и

806 реакции (харесвания, смеещи се лица и

т.н.), 497 коментара и 57 мнения. Постовете

срещу зелените политики се смесват с

публикации, осъждащи категорично 

евентуалното затваряне на 

електроцентралите, работещи с лигнитни

въглища в България. Почти всички големи

партии силно се противопоставят на подобно

решение, независимо от ангажимента на 

България за въглеродна неутралност в 

електроенергийния сектор до 2050 г. 

Въпреки преобладаващите Facebook постове 

с негативно отношение към Зеления пакт, 

сред 38-те най-ефективни публикации по 

темата се забелязват и такива, които 

защитават енергийния преход в ЕС и в 

България. Например, екологични 

неправителствени организации са създали 

две от най-популярните публикации по 

темата – съответно с 7 690 и 7 870 пъти 

повече интеракции от средното за техните 

страници. Постовете са на тема неизменната 

нужда от спешни действия в областта на 

климатичните политики, необходимостта от 

преустановяването на използването на 

въглища и затварянето на ТЕЦ „Бобов дол“. 

● Индикатори: Разпространението на 

(дезинформационни) послания срещу 

Зеления пакт достига своя връх на 5 и 14 

март. През останалата част от периода – на 8, 

11, 16, 18 и 22 март се отбелязват по-ниски 

пикове. Общият брой интеракции на 

постовете, свързани с енергийния преход и 

Зеления пакт, е 20 271 при 130 публикации. 

От тях видеопостовете се представят по-

успешно и са основните механизми за 

разпространение на (дезинформационни) 

наративи. Остава усещането, че посланията 

срещу Зеления пакт са скрити зад по-широк 

списък от популистки и поляризиращи 

проблеми, които са засегнати от 

политическите кандидати. 
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Двойствен характер на говоренето 
срещу ЕС  

● Основни послания: i) В България наличието

на повсеместна корупция по всички етажи на

властта е подпомагана от завладяната

съдебна система и европейските

институции, защитаващи правителството; ii)

Страните от ЕС не успяват да проведат

масови ваксинационни кампании, което е

поредното доказателство, че Съюзът страда

от сериозни управленски дефицити и

отстъпва пред Русия и Китай във всички

направления; iii) ЕС популяризира и

пропагандира упадъчни ценности, основани

на „джендър идеологии“ и „дневния ред на

ЛГБТИ+“, които подкопават традиционните,

националните и православните ценности.

● Ключови участници: Авторите на послания

срещу ЕС са в еднаква степен проруски и

мейнстрийм медии, например „Поглед

Инфо“, „Медиапул“, „Свободна Европа“ и

„Капитал“/„Дневник“ и т.н. Въпреки че това е

популярна тема в българското общество, в

 

говоренето срещу ЕС се наблюдава двойствен 

характер. Като цяло националистическите 

партии (напр. „Възраждане“ и ВМРО) се 

съсредоточават върху темата за половите 

норми и сексуалността, докато проруските и 

мейнстрийм партии и медии се фокусират 

върху европейския неуспех при 

разпространението на ваксини и корупцията 

в българската съдебна система. 

● Индикатори: За триседмичния период през

март са анализирани общо 918 публикации.

Интеракциите в тази тематична

информационна област достигат върха си

около 12 март – след призивите на Дейвид

Александров от ВМРО българските закони да

бъдат изчистени от антисемейната джендър

пропаганда (на 10 март), което е последвано

от серия постове от крайнодесни и

националистически партии. Анти-ЛГБТИ+

наративите генерират общо 10 531

интеракции само чрез 60 поста, превръщайки

хомофобските послания в най-широко

разпространеното анти-ЕС пропагандно

говорене в българските социални медии.

Фигура 4. Общ брой интеракции и постове срещу Зеления пакт, споделяни от политическите партии и 

лидери и от проруските информационни канали 

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на данни от CrowdTangle  
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Какво следва? 

Разпространението на антидемократична 

пропаганда в завладяната медийна среда на 

България допринася за продължаващото 

влошаване на медийната свобода и 

журналистическите стандарти. Политическите 

партии успешно разпространяват 

дезинформационни послания, включително 

такива, които увеличават руското влияние в 

България. Обществената уязвимост към руска 

дезинформация, която насърчава 

антилиберални, ксенофобски, расистки и анти-

ЛГБТИ+ послания, засилва структурния проблем 

за липсата на разбиране на същността на 

демократичното управление. 

Националистическите и проруските партии се 

възползват от тези слаби места, за да постигнат 

непропорционално голямо негативно 

въздействие върху начина за вземане на 

решения и функционирането на демократичните 

институции. 

3 Център за изследване на демокрацията, Изграждане на 
устойчивост срещу завладяването на медиите в 
Югоизточна Европа, Policy Brief No. 98, март 2021 г. 

 

 

държавните институции следва да разработят 
модел на публично-частно партньорство, което 
да се справи със злоупотребите при създаване 
на медийно съдържание за политически цели в 
социалните медии. Подобни манипулативни 
материали лесно могат да се възползват от 
обществени разделения, за да наклонят везните 
в полза на определен кандидат. Социалните 
медии следва да подлежат на санкции и да 
носят отговорност за разрушителните ефекти 
върху демократичния обществен 
дискурсособено вследствие на поляризацията,

екстремизма и чуждестранната пропаганда3.

Необходимо е по-голямо сътрудничество със 

самите социални медии с цел проверка на 

публикуваната информация онлайн и 

блокиране на съдържанието, провокиращо 

разделение.  В този контекст Facebook стартира 
програма за проверка на фактите в България, за 
да подобри честността на изборния процес 
встраната.4 Необходимо е и разработването на 
мерки за прозрачност на финансирането на 
политически кампании онлайн, така че 
информацията за техните разходи за реклама и 
разпространение да е публично достъпна. 

4 Facebook: Journalism Project, Facebook's Third-Party Fact-
Checking Program. 

Фигура 5. Общ брой интеракции и постове срещу ЕС заради разрушаването на традиционните ценности, 

споделяни от политическите партии и лидери, проруските информационни канали и мейнстрийм 

медии 

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на данни от CrowdTangle  

За да се противопостави на разрастването на 
дезинформацията в българското онлайн 
пространство, гражданското общество и

https://www.facebook.com/journalismproject/programs/third-party-fact-checking
https://www.facebook.com/journalismproject/programs/third-party-fact-checking
https://csd.bg/bg/publications/publication/capture-proofing-media-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/capture-proofing-media-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/capture-proofing-media-in-southeast-europe/



