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Анализ върху интервюта за ПМ 

 

Коментар: Липсва формулиран проблем, през който да бъдат анализирани интервютата, 

оттук и няма изведени тези от изследването, а нахвърляни общи наблюдения.  

 

Интересът от летните протести избухва след обявената 

новина за назначаването на Делян Пеевски. Новината 

влиза във всички медии (радио, телевизия и социалната 

мрежа- FACEBOOK). 

От интервютата става ясно, че формирането на протестна 

група се осъществява във FACEBOOK, която се превръща 

във виртуално съществуваща общност. Новината е шок за 

респондентите. Впечатление прави това, че индивидите 

не се познават лично, групата се развива с добавянето на 

приятели и т.н. По време на протестите и срещите си на 

тях, протестиращите се опознават един с друг по-добре. 

Сработват се, обменят информация и т.н. Главно идеите 

как, кога и по какъв начин ще се развиват действията на 

протестите, кой, как и с какво може да помогне се 

обсъждат в „групата“, там всеки комуникира с всички. 



  

Всичко случващо се на протестите е плод на 

индивидуални усилия. Действието на протестите се случва 

главно в гр. София, подари много населено и динамично 

място. От респондентите в интервютата се усеща 

негативно отношение към медиите и недоверчивост към 

тях. Те смятат, че тяхната група в соц. Мрежа е по-чиста и 

има доверие между участниците в нея. Тази група се е 

превърнала в едно ново слово на народа, без прикрити 

действия. Осъществена е нова комуникация между 

протестиращите, една общност с идеи, предложения, без 

страничен натиск.  

 

Тексът е написан в рамките на проект „Гражданска практика за студенти и учители: Протестите след 2011 г.“, 
финансиран по програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).  

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Фондация за хуманитарни и созелани изследвания - София и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България. 

 


