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Настоящото изследване надгражда голямото колективно изследване 

„Антидемократичната пропаганда в България“, в което бе осъществен анализ 

на национал-популистката и (про)руска пропаганда в българските медии 

онлайн за периода 2013-2017 г.1 Сегашното изследване обхваща следващите 

пет години (2018-2022 г.). На анализ са подложени всички онлайн медии и 

блогове на български език (без социалните мрежи). Количествените 

измервания са направени с автоматизираната система за медиен мониторинг 

SENSIKA2. 

 

1. Наративите (опорните точки) на руската пропаганда в България 

 

Руският пропаганден пакет, който бива продаван глобално с малки локални 

адаптации, черпи с пълни шепи от локалните grassroots критики на Запада. 

Най-общо той комбинира левите критики на неолиберализма и на финансовия 

капитализъм с десните критики на космополитизма и културния либерализъм. 

Подобен микс е характерен и за други национал-популистки дискурси, 

надигнали се през последното десетилетие, на които руската пропаганда се 

опитва да бъде „флагман“. 

Още в първото цитирано изследване от 2017 г. констатирахме, че наративът на 

руската пропаганда е построен върху геополитическа конспиративна логика. 

В тази логика има четири основни логически позиции (роли), в които попадат 

различни субекти. 

Ето ги: 

1. Един глобален хегемон-кукловод (колективният Запад, САЩ, НАТО) чрез 2. 

своите марионетки (брюкселските еврократи и продажните либерални 

елити в отделните държави) убива суверенитета на европейските народи, 

поради което 3. Европа загива – тя е жертва. Същият злодей обгражда и дори 

                                                           
1 Изследването е осъществено от екип на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания – София, а 
резултатите от него са достъпни на английски език на: https://hssfoundation.org/en/anti-liberal-discourses-and-
propaganda-messages-in-bulgarian-media/  
2 https://sensika.com/  

https://hssfoundation.org/en/anti-liberal-discourses-and-propaganda-messages-in-bulgarian-media/
https://hssfoundation.org/en/anti-liberal-discourses-and-propaganda-messages-in-bulgarian-media/
https://sensika.com/
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води война срещу Русия, която също е жертва – само че тя единствена 

справедливо се съпротивлява, изплува от пепелта и всъщност е спасител на 

Европа: 4. Русия се възражда. 

От въвеждането й в България като общ пропаганден език през 2013 г. тази 

конспиративна логика остава непроменена. Леки съдържателни вариации 

откриваме в отделните субнаративи, които я изграждат: 

1. Ако преди десет години в ролята на глобалния хегемон-кукловод най-

често стояха САЩ и НАТО, както и контекстуално променяни конкретни 

актьори (Обама, Меркел, Сорос и т.н.), сега метонимичното вариране е 

стегнато в общ субект – „колективният Запад“. ЕС, който в предишни 

периоди бе третиран като „марионетка на Вашингтон“, след началото на 

войната в Украйна и единния отговор срещу нея, вече е главен злодей - 

част от „колективния Запад“. 

2. Залезът на Европа – този (суб)наратив, според който Европа е в културен 
упадък („заразена с либерализъм“), „заплашена е от мигрантско 
нашествие“ и пр. – видимо затихва от 2017 г. насам; 

3. Продажните български елити – това са онези вътрешни „марионетки“, 
които обслужват интересите на злодея-хегемон: „соросоиди“, 
„грантаджии“, „джендъри“, „либерасти“, „платени анализатори, 
политици и протестъри“ и пр. Този пропаганден инструмент често служи 
за разправа с неудобни вътрешни политически и икономически 
противници, поради което първи бе масово тиражиран в българските 
медии и до 2017 г. той бележеше най-висок системен ръст. В последните 
години обаче той бива поддържан по инерция, макар и на все още 
високи нива. 

4. Русия се въздига. Тук съдържателните иновации са към по-релефно 

очертаване на образа на самата Русия и най-вече по милитаристично 

обостряне на конфронтацията с Украйна и Западния свят. 

Трябва да отчетем, че макар сериозни изменения да няма, все пак речникът 

на руската пропаганда малко преди войната се консолидира идеологически 

в специфичен нацистко-имперски микс. На мястото на донякъде 

хаотичните опити руската сфера на духовно и политическо влияние да се 

мисли през „славянството“, „православието“, „евразийската цивилизация“, 

„съветския интернационализъм“ и пр., сега пред тях застава „руският свят“ 
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(„русский мир“), който ги поглъща. Това се случва и институционално: 

вместо различни уона-би идеолози (като Дугин, Фурсов и др.) да се 

конкурират за дефинирането на руското, на 12 юли 2021 г. то е 

идеологически заковано от последна инстанция: лично от Путин3. С 

аргументи за историческо, езиково и етно-културно родство Путин 

настоява, че московските великоруси, беларусите и малорусите 

(украинците) са „един народ“, „триединен народ“, „голяма руска нация“. А 

всичко, което противостои на този народ – включително Украйна, която, 

„подмамена“ от Запада, се опитва да се откъсне от това родство – е „Анти-

Русия“. Съответно всички други народности и изповедания, които 

гравитират около притегателния център на „триединния народ“, 

съставляват „многоконфесионалния, многонационален, многолик руски 

свят“4. „Руският свят“ е денотат за империята, която има и по-широка 

периферия, хинтерланд, който естествено се образува в силовото поле на 

доминиращия етнос, практически разширен до руска раса („голямата руска 

нация“, „триединния народ“). 

И още нещо важно: ако има наистина драстична промяна в употребата на 
руските пропагандни наративи, датируема от 2021 г., тя е в това, че вече 
официалните говорители на Кремъл – Путин, Лавров, Песков, Захарова, 
Митрофанова и пр. – буквално повтарят пропагандните опорни точки със 
съответния им пропаганден речник. Допреди това руските официални 
лица говореха все още на дипломатически по-неутрален език, а оставяха 
провеждането на пропагандата на други медии и говорители. Сега вече 
цялата руска държава е рупор на пропагандните клишета. Оттук и 
българските (а и световните) медии – дори и най-обективните и неутрални, 
- са принудени да ги цитират. С което руската пропаганда усилва рязко 
разпространението си. 

 

 

                                                           
3 Авторска статия на Путин: http://kremlin.ru/events/president/news/66181; преведена на български език: 
https://www.zemia-news.bg/index.php/svyat-3/91782-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5.html  
4 https://ria.ru/20220202/mir-1770681278.html  

http://kremlin.ru/events/president/news/66181
https://www.zemia-news.bg/index.php/svyat-3/91782-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
https://www.zemia-news.bg/index.php/svyat-3/91782-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
https://www.zemia-news.bg/index.php/svyat-3/91782-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
https://www.zemia-news.bg/index.php/svyat-3/91782-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
https://www.zemia-news.bg/index.php/svyat-3/91782-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
https://ria.ru/20220202/mir-1770681278.html
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2. Количествено измерване на разпространението на наративите в 

медиите онлайн (2013 - 2022 г.)  

 

За да се види разпространението на руската пропаганда в България за дълъг 

период, повторихме измерванията, които бяхме правили за периода 2013-

2017 г., но сега вече за следващите пет години. Става дума за търсене по 

ключови думи през системата SENSIKA, която архивира над 3500 сайта и блога 

на български език5 и дава пряк достъп до статиите онлайн, които съдържат 

зададените ключови думи. Агрегираните резултати обхващат периода 

01.01.2013 – 17.04.2022 г. През SENSIKA пуснахме за търсене същите наративи 

със същите ключови думи (плюс добавени нови думи, въведени в употреба 

след 2017 г.): 

1. САЩ и НАТО като глобален хегемон/кукловод; 

2. Европа загива; 

3. Продажните български елити. 

Четвъртият наратив „Въздигането на Русия“, тъй като за по-голяма 

прегледност през 2017 г. го бяхме подразделили на пет суб-наратива, сега го 

измерихме пак така, подразделен на пет отделни семантични гнезда: 

1. Нарастналата политическа и духовна мощ на Русия – различни 

наративи за обща възхвала; 

2. Враговете на Русия – антагонистични дискурси за очерняне на 

враговете; 

3. Мощта на руското оръжие – пряка възхвала на руската армия и 

въоръжение; 

4. Санкциите против Русия – наративите, описващи западните санкции 

като безполезни и вредни за налагащите ги страни; 

5. Крим и Украйна – наративите, настояващи, че Крим е руски, а Украйна 

се управлява от нацисти. 

Ето и агрегираните резултати за десет години: 

                                                           
5 Сайтовете и блоговете на български език, архивирани от SENSIKA, са 3500 през 2017 г., а към 2022 г. вече са 
над 5000. 
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1. Таблица: Брой публикации по години, съдържащи ключовите думи на различните 

пропагандни (суб)наративи. Период: 01.01.2013 – 17.04.2022 г. 

 Нарасналата 
политическа 
и духовна 
мощ на 
Русия 

Враговете 
на Русия 

Мощта 
на 
руското 
оръжие 

Санкциите 
против 
Русия 

Крим и 
Украйна 

Залезът 
на 
Европа 

Продажните 
български 
елити 

САЩ и 
НАТО 
като 
световен 
хегемон-
кукловод 

Само 
нови 
ключови 
думи 

2013 44 54 22 2 56 109 494 69 - 

2014 365 7,387 219 1,141 3,983 359 3,114 999 - 

2015 2,448 7,814 929 2,666 5,814 1,141 8,094 2,683 - 

2016 1,326 7,511 745 4,005 6,109 1,841 11,394 2,361 - 

2017 1,943 6,049 1,076 4,217 3,983 887 16,703 2,778 - 

2018 1,952 11,859 2,876 3,050 4,816 1,151 14,666 2,824 5,816 

2019 1,481 6,424 3,382 1,976 3,782 700 10,649 2,333 5,599 

2020 2,241 5,959 2,677 1,006 2,892 534 12,437 1,968 4,206 

2021 1,532 8,579 3,511 1,223 4,675 636 15,000 3,731 6,616 

2022 (до 
17.04) 

2,172 15,262 4,080 1,949 24,554 289 4,716 3,986 27,087 

 

Методологическо уточнение: При данните от новите измервания за 

последните пет години (в болд) се наблюдава механичен ръст на броя 

публикации, дължащ се на два фактора: 1) Включените нови ключови думи; 

2) Над 1500 нови сайта и блога на български, появили се след 2017 г. и 

архивирани от SENSIKA. Механичният скок в броя на публикациите е отчетлив 

между годините 2017-а и 2018-а като ориентировъчно размерът му може да 

бъде оценен чрез последната колона, показваща броя статии, хванати чрез 

„само новите ключови думи“. 

 

Ето и визуално представяне на данните: 

 

Графика 1. Руските наративи (2013-2022 г.) 
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Графика 2: Наративите за Запада 
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Графика 3: Сравнителна 
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Европа“ и „Продажните български елити“ – публикациите са по-малко спрямо 

цялата 2021 г., което създава илюзия за спад. Без да можем със сигурност да 

екстраполираме каква ще е пропагандната активност до края на тази година, 

все пак е обосновано да предположим, че при продължаване на войната и при 

липса на други резки промени в обстановката, употребите дори и на тези 

наративи ще надхвърлят миналогодишните. А „враговете на Русия“, ако се 

запази сходно със сегашното темпо, ще надхвърлят миналогодишното си 

разпространение десетки пъти. 

 

 

 

 

 

 

 


