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1. Руската пропагандна активност в България непосредствено преди и 

след началото на войната (01.01-31.05.2022 г.) – честотни 

разпределения  

 

Измерванията тук отново са направени с автоматизираната система за 

честотни анализи SENSIKA. Търсенията в българското онлайн пространство са 

осъществени чрез семантично гнездо (списък от ключови думи), характерни 

за пропагандния речник на Кремъл в изследвания период. Например: 

"анти-Русия" OR "колективен Запад" OR "руски свят" OR "етническо 

биооръжие" OR "украински фашисти" OR бандеровци OR денацификация OR 

демилитаризация и др. 

Ето и честотно разпределение на 36,156 публикации, които съдържат 

ключовите думи: 

 

Брой публикации на ден. 01.01 - 31.05.2022 г. 
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Преди началото на войната средната пропагандна активност е 39 публикации 

на ден. Абсолютните пикове са на 22 февруари, когато Путин обявява 

независимостта на ДНР и ЛНР (1785 публикации за деня), и на 24 февруари, 

когато руснаците нахлуват в Украйна (1262 публикации). Следва 

„нормализация“ на пропагандната активност през март – средно 397 статии на 

ден, т.е. активността е скочила 10 пъти след началото на войната. Постепенно 

пропагандната активност губи близо 50% от първоначалната си сила като 

през май вече средно има по 201 публикации на ден. Въпреки това тя се 

удържа на нива, които са над пет пъти по-високи от тези, наблюдавани в 

предвоенния период. 

Забележка! Не всички идентифицирани при измерването публикации са 

пропагандни. При анализ на съдържанието в пикови дни се вижда, че до 20 % 

от статиите цитират руски говорители (най-често официални лица) или косвено 

реферират към пропагандата. Въпреки че не са собствено пропагандни, дори 

и тези статии обаче, доколкото цитират пропагандна реч, са пряк индикатор за 

разпространението на пропагандата. 

 

2. Анализ на съдържанието в пикови дни 

Осъществен е анализ на съдържанието на публикациите в пикови дни (т.е. дни 

с най-голям брой статии). Този метод1 позволява да се види не само кои са най-

тиражираните пропагандни опорки, но и кои са политическите и обществени 

събития, на които пропагандата непосредствено реагира. 

Анализът на съдържанието позволява да се види и друго: описаният по-горе 

скок на пропагандата след войната е преди всичко машинно произведен. 

Стреснати от войната, редица проруски популистки говорители – български 

политици и публични личности, - осъждат агресията и поне за месец спират да 

въртят руските опорки, макар преди това (а и след това) да са го правили често. 

В края на февруари и през март остават само няколко десетки „български“ 

рупори на Кремъл, които обаче са хиперактивни. Въпреки това и те не са 

основен източник на съдържание: в изследвания период това са директните 

преводи от руски език. Нещо повече, 65% от статиите, идентифицирани от 
                                                           
1 Изработен в предишното изследване на ФХСИ на българските медии онлайн: https://hssfoundation.org/wp-
content/uploads/2020/02/REPORT_PART1_BGN.pdf  

https://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2020/02/REPORT_PART1_BGN.pdf
https://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2020/02/REPORT_PART1_BGN.pdf
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SENSIKA, са препечатки, осъществени от ботове и анонимни сайтове. Т.е. 

изградена е мащабна машина за рециклиране, която постига широки 

количествени ефекти дори и при малко количество съдържания, подадени на 

входа. 

 

2.1 Машината за дисеминация 

7 февруари е един от предвоенните мини-пикове с точно 60 публикации. 

Доминиращата новина в него е фейк, според който полски наемници и 

националисти от „Десен сектор“ са пристигнали в Донбас, за да подготвят 

терористични актове. Освен че този фейк с източник РИА Новости е типичен за 

изпреварващата пропагандна легитимация на бъдещата война, чрез неговото 

проследяване се оголва и една от машините за пропагандна дисеминация. Тя 

работи така: българската Информационна агенция БЛИЦ публикува статията, а 

осем сателита (анонимни сайтове с еднакъв дизайн, регистрирани на два IP-

адреса) в рамките на няколко часа я препубликуват, без промяна и без 

позоваване: резултатът са 9 отделни публикации с идентично съдържание. Три 

други сайта я препубликуват с леки редакции. Вероятно всички те я качват във 

Фейсбук, чрез което дисеминацията експоненциално нараства. 

 

2.2 Артилерийската подготовка на войната (15.02 - 24.02.2022 г.) 

Масираната пропагандна подготовка на войната трае точно десет дни. 

Бомбеният килим се надига на 15 февруари с внезапните 163 публикации за 

деня (при средно 39 дневно дотогава): 

 

Брой публикации на ден. 13.02 - 24.02.2022 г. 
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Наративната логика на артилерийската подготовка на войната е семпла и 

изцяло следва сюжетите на руските медии: „Украйна напада Донбас и подлага 

на геноцид руското население, затова то трябва да бъдат защитено!“ До 

самото начало на военните действия обаче руските медии и официални 

говорители отричат, че военни действия ще има. 

 

2.3 Българските теми по дати 

Въпреки че отразяването на войната в идентифицираните публикации най-

често рециклира руските медии, все пак има и локални български теми. 

Периодично излизат „фактологични“ съобщения, идващи от руски източници, 

за българско оръжие и муниции, открити в Украйна. Тези съобщения играят 

подривна роля: те изпреварващо насаждат посланието, че макар военна 

помощ за Украйна да не е публично обявена, все пак такава се дава тайно. 

Всъщност българските предприятия не даряват, а продават оръжия през 

цялото време, но систематичните съобщения подриват възможността за 

дарение. 
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Систематичен провокатор, който чрез различни пропагандни изказвания 

постига пикове от 400-500 публикации, които го цитират, е лично руският 

посланик Елеонора Митрофанова. 

Активност се надига и около освобождаването на моряците от българския 

търговски кораб „Царевна“ (пикове на 14 и 18 април), за които пропагандата 

твърди, че украинците са ги държали в плен, а руснаците са ги освободили при 

превземането на Мариупол. 

 

3.Кои медии разпространяват руската пропаганда у нас? 

 

SENSIKA за периода 01.01 – 31.05.2022 г. показва общо 36,156 публикации, 

съдържащи ключовите думи. Те са разпределени между 703 източника. 

Повече от половината публикации – 19,066 материала – са само от първите 25 

източника: 

 

Таблица: Брой публикации по медии. 01.01 – 31.05.2022 г. 

Медия Брой публикации 
1. Novini247 5833 

2. News Front 1348 
3. pogled.info 1175 

4. Blitz 806 

5. Informiran.net 805 
6. BG7.EU 669 

7. World Today Bgvest 656 
8. Iskamnovi 586 

9. vchas.net 585 
10.  zanas.eu 579 

11.  Fakti.bg 521 

12.  News7.eu 505 
13.  Blog.bg 500 

14. Pan.bg 497 
15. BulBoX 464 

16. Trud.bg 437 
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17. News.bg 399 
18. Shafaqna 397 

19. classa.bg 383 
20. NIKISASA 369 

21. Epicenter 358 
22. Top-novini.eu 344 

23. Dir.bg 314 

24. Novini.bg 268 
25. Vratsa Novini 268 

 

Таблицата не прави разлика между медии, производители на реално 

медийно съдържание, и ретранслатори – агрегатори (ботове) и анонимни 

сайтове. Производители на съдържание са руската хибридна агенция News 

Front, която има българска редакция, както и проруските български медии 

Поглед-инфо, БЛИЦ, Труд, Класа и Епицентър, част от които падат надолу в 

класацията, изпреварени от рекордьора-агрегатор Novini247 и от анонимните 

сателити на БЛИЦ, пет от които заемат престижните 6-10 място в класацията. 

Анализът на таблицата показва нещо важно: над 2/3 от дисеминацията на 

руската пропаганда в българския интернет се дължи на механични 

разпръсквачки – ретранслатори на чуждо съдържание. 

 

4.Има ли анти-руска пропаганда? 

Анти-руски пропаганден контра-наратив вече е изработен и той има широко 

разпространение в украинските медии, особено след войната. Според него 

руснаците са „орки“ или „рашисти“, ръководени от „бункерния дядо“ или 

„ботоксния диктатор“, подпомаган от „агрофюрера“ Лукашенко, и т.н. 

Украинският наратив също прониква в българските медии, макар и много по-

слабо в сравнение с руския. Прост тест през SENSIKA показва, че водещият 

обиден епитет „рашисти“ за първите пет месеца на 2022 г. се среща в 630 

статии на български език онлайн, докато руският огледален епитет 

„бандеровци“ бива употребен в 2056 публикации. Т.е. руският пропаганден 

речник се употребява 3.3 пъти по-често от украинския. 
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5.Руските опорки без руския речник: казусът Румен Радев 

Въпреки че повечето проруски настроени български политици и публични 

говорители се смълчават в началото на войната, някои от тях постепенно се 

одързостяват отново да повтарят на свой глас руските наративи. 

Тук са анализирани само изявите на президента Румен Радев, който поради 

институционалната си позиция и рейтинга си постига пикове от няколкостотин 

публикации, отразяващи всяко негово изказване. 

В началото на войната Радев експлицитно и категорично осъжда руската 

агресия. 

В средата на март 2022 г. обаче той въвежда и започва системно да използва 

една от опорките на руския наратив, според който като помага на Украйна чрез 

въоръжение и икономически Западът всъщност води война срещу Русия. На 18 

март Радев коментира, че ако България даде военна помощ на Украйна, „това 

би било въвличане на България във войната“. Този аргумент оттук-насетне 

бива систематично използван от Радев, за да блокира опитите на 

правителството и парламента да вземат решение за предоставяне на военна 

помощ;  нещо повече, тази опорка поглъща всички останали важни точки от 

обществения дневен ред: ако България спре да плаща на „Газпром“ в рубли, 

пак се въвлича във война; ако бъде изгонена Митрофанова, пак се обостря 

ситуацията; и т.н. Дори на 2 август, назначавайки служебно правителство, 

Радев му поставя като основна задача да не допуска „въвличането на България 

във войната“. 


