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1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

 

Изследването има две основни цели: 

 

1. Да следи за наличието на дезинформация в обществените медии; 

2. Да следи доколко те изпълняват обществената си функция. 

 

Медиите изпълняват обществената си функция, ако осъществяват добър 

баланс при представянето както на жизненоважните за обществото проблеми  

(теми), така и ако балансирано представят гледните точки на различните 

заинтересовани по тях страни. Затова общата задача на изследването е да провери 

какви точно са балансите по теми и говорители, които БНТ1 и 

„Хоризонт“ създават, първо, в своите новинарски емисии и, второ, в актуално-

публицистичните предавания. Дисбалансите биват третирани като дефицити 

при изпълнението на обществената функция, съответно формулират се препоръки 

за тяхното преодоляване. 

 

Другата цел – проверката за случаи на дезинформация – също има две 

измерения. В името на максималната обективност изполваме и максимално строго 

понятие за „дезинформация“: под това разбираме единствено съобщения, които са 

едновременно доказуемо неверни и доказуемо преднамерени.1 Такива случаи 

не бяха открити в БНТ и БНР. Само че проблемът с изкривяването на 

обективността на информацията днес е по-сложен. В съвременната медийна среда 

са налице множество случаи на отстояване на недоказани твърдения или на 

селективно представяне на факти, на базата на които се правят неверни 

                                                             
1  Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation. 12 March 2018. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-
disinformation. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
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обобщения и заключения. Често заключенията се основават на конспиративни 

теории или на слухове, често в тях се използва и език на омразата. В много случаи 

те са непреднамерени или пък тяхната преднамереност е недоказуема. Наричаме 

ги „фалшиви разкази“: интерпретации, неосновани на факти или селективно 

представящи някакви факти и правещи доказуемо неверни изводи или 

твърдения. Задача на изследването е да следи не само за появата на чисти 

случаи на дезинформация в БНТ и БНР, но и за появата на фалшиви разкази. 

 

Подцел на изследването е да бъде проследено и анализирано 

последващото разпространение онлайн на случаите на дезинформация и/или 

фалшиви разкази, открити в БНТ и БНР. Разпространението бива следено в над 

3500 сайта и блога на български език с автоматизираната система за медийни 

анализи "Сенсика" (SENSIKA). 

 

Предварително обхватът на мониторинга на БНТ и БНР бе ограничен до 

техните основни програми – БНТ1 и „Хоризонт“. На втора стъпка методологически 

обватът на изследването бе ограничен както времево, така и като набор от 

предавания, които да бъдат следени. 

 

Мониторингът обхваща шест седмици – от 19 октомври до 29 ноември 

2020 г. 

 

За този период плътно на всекидневна база са проследени централните 

новинарски емисии на двете медии („Вечерният осведомителен бюлетин“ от 

18.00 на „Хоризонт“ и „По света и у нас“ от 20.00 ч. на БНТ), както и осем актуални 

предавания (според типологична извадка: по четири от всяка медия, излъчвани 

веднъж седмично): 

 

1. „Референдум“; 
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2. „Панорама“; 

3. „Денят започва с Георги Любенов“ (събота); 

4. „Денят започва с Георги Любенов“ (неделя); 

5. „Събота 150“; 

6. „Неделя 150“; 

7. „Политически НЕкоректно“ (с Петър Волгин; събота); 

8. „Политически НЕкоректно“ (със Силвия Великова; неделя). 
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2. ДЕЙНОСТИ 

 

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ 

 

 

Четири експертни интервюта и систематично наблюдение на различните 

новинарски емисии и актуални предавания по БНТ1 и „Хоризонт“, проведени от 

екипа в периода 15 август – 15 октомври 2020 г. Реализирани бяха следните цели: 

 

1. Регистрирани бяха случаи на фалшиви разкази; 

2. Направена бе типологична извадка от предавания за пълен мониторинг; 

3. Създадени бяха стандартизирани кодови матрици за описание съответно 

на новините и на предаванията. 

 

 Основни единици на матрицата за новините е новина (сегмент от тема). 

Основна единица на матрицата за предаванията е изказване на говорител (гост 

или журналист) по дадена тема. Всяка единица и при двете матрици бе кодирана 

по множество индикатори, сред които основните са: 1. Тематична област; 2. 

Времетраене; 3. Жанр; 4. Типологична позиция на главното действащо лице. 

Допълнително всяка единица бе in vivo описана, за да бъдат регистрирани 

съдържателно основните циркулиращи тези. 
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2.2. ПЪЛЕН МОНИТОРИНГ 

 

 

По двете матрици бяха кодирани всички емисии на двете централни 

новинарски емисии и на осемте актуално-публицистични предавания за периода 

19 октомври – 29 ноември 2020 г. 

 

В резултат регистрирани са 1653 единици от новинарските емисии на 

„Хоризонт“ и на БНТ1, както и 424 единици от осемте предавания. 

 

Това е базата данни, на която са направени количествени обработки в част 2 

(Новините в БНР и БНТ) и част 3 (Актуалните предавания) на Доклада. Методът е 

количествен контент анализ и чрез него са направени изводите за наличието 

или липсата на баланс при представянето на различните теми и типове 

говорители в двете обществени медии. 

 

В допълнение чрез качествен контент анализ, проверка на фактите и 

семантичен анализ (на buzzwords от типа на „соросоид“, „рубладжия“ и др.) са 

открити няколко случая на фалшиви разкази в БНТ1 и „Хоризонт“.  
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2.3. АНАЛИЗ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФАЛШИВИ РАЗКАЗИ ОТ 
БНТ И БНР КЪМ ДРУГИ МЕДИИ ОНЛАИ Н 

 

 

Става дума за анализ на един случай – новината, че организаторите на 

антпровителствените протести „свикват Народен съд“, излъчена на 8-и септември 

от БНТ1, – като за проследяване на нейното разпространение в различни онлайн 

медии е използвана системата „Сенсика“ (SENSIKA). 

 

„Сенсика“ е автоматизирана система за медийни анализи с глобален обхват, 

следяща и архивираща онлайн пространството на десетки езици, която само на 

български език архивира в реално време над 3500 сайта и блога (запазва ги дори и 

те да са свалени от мрежата). Системата разполага с алгоритми за автоматично 

търсене в тях по ключови думи – по същество това е автоматизиран метод за 

корпусна лингвистика, при който изследователят дефинира корпуса от текстове 

(чрез различни филтри: език, тип медия и пр.) и задава ключовите думи, по които 

да се търси в тях. 

 

Регистрирани са 183 статии онлайн, които тиражират новината, като е 

направен честотен анализ на разпространението й. Чрез допълнителен анализ на 

съдържанието са идентифицирани говорителите, които я тиражират, и са 

типологизирани редакционните стратегии на медиите, които я тиражират и/или 

опровергават. 
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3. НОВИНИТЕ В БНТ И БНР 

 

 

Най-често използваната форма на отразяване в новините на БНР и БНТ е 

репортажът, съответно 45,5% и 52%. 

 

Темите следват обществения интерес и през изследвания период 

подреждането им се оглавява от “Covid-19”. При БНР прави впечатление 

вниманието, което се отделя на „международната политика“ – тя излиза на второ 

място, при това не само заради новини, свързани с пандемията. 

 

Фигура 4: Тематични области – БНР 
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Фигура 5: Тематични области – БНТ 
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представени са „обикновените хора“, но не и гражданите. Проблематична е 

практиката гражданите често да не бъдат представени с имената си в репортажите. 

 

Фигура 8: Главни действащи лица по време – БНР 
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Фигура 9: Главни действащи лица по време – БНТ 
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4. АКТУАЛНИ ПРЕДАВАНИЯ 

 

 

Бяха проследени излъчванията на осем предавания за период от шест 

седмици (19 октомври – 29 ноември 2020 г.). Общо бяха регистрирани четиридесет 

и осем излъчвания, по двадесет и четири за съответния медиен канал (всяко 

предаване е с едно излъчване седмично). 

 

За изследвания шестседмичен период предаванията на БНТ1 и „Хоризонт“ от 

извадката са адекватни на обществения интерес, разбран като плурализъм на 

гледните точки, дневен ред, значим за максимално широки обществени кръгове, и 

ниво на професионализъм при коментара на обществено важните теми. 

 

Няма засечени случаи на дезинформация в строгия смисъл, зададен му от ЕК 

– нито журналистите, нито гостите им провеждат такава.2 

 

Шестте наблюдавани седмици бяха тежко тематично доминирани от “Covid-

19”, особено силно в предаванията на БНТ1. 

 

На второ място са темите от областта на „Международната политика“ – 

област, в която БНТ1 и „Хоризонт“ значително се различават. За разлика от БНТ, 

БНР има систематична редакционна политика към международните теми, основно 

през предаването „Събота 150“. В „Хоризонт“ международната политика обхваща 

42,1% от тематичните единици – дял, двойно по-голям от този в БНТ1. 

 

                                                             
2  Стриктната дефиниция на ЕС: „Дезинформацията се определя като доказуемо невярна или 
подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа 
изгода или съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността“. (Съобщение на Европейската комисия 
COM(2018) 236 final) 



      
 

                
               Резюме на доклад:  
               Колко обществени са обществените медии?                                                                             13 

Следваща група по-широко застъпвани тематични области са „Култура“, 

„Здравеопазване“ и „Вътрешна политика“. Трудно може да се отсъди обаче доколко 

културата и здравеопазването са от самостоен интерес за програмите, тъй като те 

излизат на фокус основно през пандемията и мерките срещу нея. 

 

Впечатляваща е маргиналността на темите „Образование“ и „Социална 

политика“, които влизат в ефир единствено и само през пандемията и мерките. 

 

В повечето тематични области се забелязва известна реактивност на 

актуалните предавания спрямо календара на публичните институции и дневния 

ред на новините – редакционната политика на БНТ1 и „Хоризонт“ рядко предлага 

алтернативен дневен ред на публиката. Тази реактивност е основен забелязан 

дефицит при изпълнението на обществената им функция. 
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Фигура 24: Тематични области – БНТ 
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Фигура 25: Тематични области – БНР 
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Сред говорителите по всички теми безапелационно първо място заемат 

експертите, анализаторите и публичните интелектуалци (34,6% от тематичните 

единици и 28,7% от ефирното време). Следващи по честота на поява са журналисти 

и медици, но реално с повече ефирно време от тях разполагат представителите на 

партиите и правителството. 

 

Сред партийните гласове се наблюдава паритет между управляващата 

коалиция и парламентарната опозиция, но сред партийните гласове на 

управляващите три пъти по-често думата имат представителите на ВМРО спрямо 

тези на ГЕРБ. Големият коалиционен партньор е практически неразличим от 

изпълнителната власт, но това не е дефицит на медиите, а структурна особеност 

на българската политика. Съответно извънпарламентарната опозиция е 

маргинално представена. 
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Фигура 33: Типове говорители по време – общо БНТ и БНР 
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Прави впечатление как в обществените медии се явява гражданското 

общество: то рядко се явява като организирано. Когато в ефир излизат граждански 

организации, то е най-вече чрез представители на бизнес асоциациите. 

Нестопанският неправителствен сектор има думата само в 2% от ефирното време, 

а под 1% от времето имат думата представители на антиправителствените 

протести. За сметка на това в 5% от времето говорят граждани в индивидуално 

качество, които издигат радикални или конспиративни интерпретации и се 

оплакват. Това е привилегироване на т. нар. „обикновени хора“ за сметка както на 

организираното, така и на активното гражданство.  

 

Тук е и вторият основен дефицит на БНТ1 и „Хоризонт“ от гледна точка на 

изпълнението на обществената им функция: смисленото интегриране на гласовете 

на гражданското общество. 
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5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФАЛШИВИ РАЗКАЗИ 

 

 

През изследвания период БНТ1 и „Хоризонт“ не провеждат дезинформация. 

 

Въпреки това засечени са няколко случая на поява на „фалшиви 

разкази“ (подвеждащи твърдения, конспиративни теории, обиден език): чрез 

„включване на слушател“ в „Хоризонт“, в предаването „Политически 

НЕкоректно“ на Петър Волгин и еднократен инцидент в „По света и у нас“. 

 

На специално проучване за разпространението й онлайн е подложена 

новината за „свикването на Народен съд“ от 8-и септември на БНТ, опровергана от 

самата медия. 

 

Въпреки че новината не е излъчена в централна емисия и е опровергана през 

същия ден, разпространението й онлайн показва, че БНТ има значим авторитет и 

съответно мощно политическо и медийно влияние. Новината е подета от 

неколцина високопоставени политици, които я използват за политическа 

пропаганда и със своите изказвания мултиплицират нейното разпространение. Тя 

е подета и от други медии, някои от които я превръщат в част от 

дезинформационна стратегия. В 183 публикации тази новина е тиражирана, като 

те са концентрирани в деня на излъчването й и на следващия ден.  
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Фигура 34: Честотен анализ на разпространението 

 

 

Вирулентният ефект на този фалшив разказ е спрян благодарение на 

навременното му опровергаване в множество медии, но и от страна на БНТ. 

 

Същевременно идентифицирани са четирима политици, които използват 

невярната информация на БНТ и я тиражират за очерняне на 

антиправителствените протести. Оказва се, че почти 60% от всички статии, 

тиражиращи новината, се позовават на изказванията на тези политици. 
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Фигура 35: Брой статии, цитиращи изказвания на политици 

 

 

 Анализирани са и редакционните стратегии, чрез които три медии – 

Фактор.бг, ПИК и БЛИЦ – продължават да тиражират новината въпреки 

официалното й опровержение от БНТ. 
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6. ПРЕПОРЪКИ 

 

 

На базата на цялото изследване може да се заключи, че БНТ и БНР 

изпълняват обществената си функция и защитават обществения интерес. Това 

трябва да се отчете като значимо постижение не просто на самите обществени 

медии, които успяват да поддържат независима редакционна политика, но и на 

цялостното демократично развитие на страната в последните десетилетия. 

 

Все пак бяха открити някои конкретни дисбаланси при представянето на 

обществено важни теми и съответно на различните заинтересовани гледни точки, 

както и единичните случаи на производство на фалшиви разкази. На тяхна база 

може да се отправят следните препоръки: 

 

1. Констатирахме, че гражданите присъстват в новините (на двете медии) и 

в предаванията (само на „Хоризонт“) по-често като отделни хора или като 

групи (пациенти, безработни, клиенти и пр., не рядко анонимни), 

отколкото като част от организирани структури на гражданското 

общество – представители на неправителствени организации и 

представители на различни активни протестни групи. Гражданите така 

често биват третирани не в качеството им на активни граждани, а като 

„обикновени хора“, които биват използвани като илюстрация или им бива 

даван отдушник за оплакване. Препоръчваме – в съгласие с обществената 

им функция – БНТ и БНР да разгърнат специална политика в подкрепа 

на активното гражданство, издигащо различни каузи, и за 

структуриране на гражданското общество. 
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2. Констатирахме, че и в двете медии – и в новините, и в предаванията – 

представителите на извънпарламентарната опозиция, които според 

всички социологически изследвания се ползват със значима обществена 

подкрепа 3 , са медийно отразени непропорционално по-слабо от 

представителите на правителството и на парламентарните партии. 

Препоръчваме БНТ и БНР да са по-чувствителни към актуалните 

обществени нагласи, а не толкова да следват институционалния дневен 

ред. 

 

3. Констатирахме, в пряка връзка и с горното, че БНТ и БНР са във висока 

степен реактивни спрямо дневния ред на публичните институции и на 

общата медийна конюнктура, като рядко – ако изобщо – налагат активно 

важни за обществото теми и проблеми. Тежката маргиналност на темите 

„Образование“ и „Социална политика“ и в двете медии са ясен индикатор 

за това: те, доколкото изобщо влизат в ефир, влизат само през “Covid-19”. 

Препоръчваме БНТ и БНР сами да поемат по-активна обществена роля: да 

преминат от реактивна към по-активна редакционна политика. 

 

4. Констатирахме, че БНТ и БНР не провеждат дезинформация. Въпреки това 

– много рядко – фалшиви разкази се появяват в ефир и поради високия 

авторитет на обществените медии те могат да получат бързо 

разпространение. Препоръчваме всяка от двете медии да развие 

допълнителен капацитет за проверка и ранно предупреждение за 

случаи на дезинформация и фалшиви разкази, чрез което настоящата 

политика на чисто информационно съдържание да бъде продължена и 

усъвършенствана 

 

                                                             
3  Всички социологически агенции за предстоящите избори дават сборен резултат на 
извънпарламентарната опозиция, по-голям от този на управляващото мнозинство. 
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