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Съществена част от хибридната война, която Руската федерация води със Запада и в 

частност на българска територия, е разпространяването на политическа пропаганда с цел 

манипулация на общественото мнение в посока, желана от Москва. Третият доклад на 

изследването „Руската пропаганда в българските медии онлайн“1 е посветена на 

Фейсбук. В него е осъществен общ преглед на публичните страници във Фейсбук, в 

които се разпространява руска пропаганда в периода от 1 януари – 9 май 2022 г. Базата 

данни, на която се позоваваме, е предоставена от „Данни за добро“ и съдържа 4752 

публикации, чийто подбор е направен въз основа на специфични семантични гнезда, 

изготвени след обстоен анализ на руските пропагандни наративи от 2014 г. насам. В 

съставянето на базата данни за третия доклад са изключени публичните групи.  

Най-често публикуващите пропагандно съдържание в този сектор на българския 

Фейсбук са различни новинарски страници, руското посолство и страниците на 

политическа партия Възраждане. Част от страниците имат значително количество 

последователи (над 100 000). Медийните страници, които публикуват най-много 

пропагандно съдържание във Фейсбук са informiran.net, pogled.info, epicenter.bg и 

actualno.com. Политическите страници, които най-често публикуват пропагандни 

послания, са Посолството на Русия в България, няколко русофилски сдружения и 

Костадин Костадинов.  

Броят на публикациите, т.е. количеството качено съдържание обаче, не е определящо за 

влиянието във Фейсбук. С най-високи средни стойности на интеракции – коментари, 

споделяния, лайкове - сa личностите Костадин Костандинов (6449) и Мартин Карбовски 

(6115). След тях е посолството на Русия в България (3056). От новинарските страници 

водещи по средни стойности на интеракциите са: Поглед-инфо (1696), novini.bg (1515), 

skandalno.net (1515) и glasove (1363). Личностите – но и Руското посолство - ангажират 

                                                           
1 Виж предходните два на: https://hssfoundation.org/3970/  
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повече интеракции и имат повече последователи: те са по-добри инфлуенсъри. А 

новинарските страници, въпреки че са значително по-активни в споделянето на 

пропагандно съдържание, изостават. 

Данните от доклада показват, че значително пропагандно влияние в българския Фейсбук 

имат: 1) журналистите, сред които най-изявен е Мартин Карбовски; 2) политическите 

партии и политиците, сред които най-голяма тежест имат „Възраждане“ и Костадин 

Костадинов; 3) Руското посолство в България2; и 4) медиите, сред които най-голямо 

въздействие по отделни показатели имат Поглед-инфо, Новини от България и света, 

Новини от последния час, novini.bg, Актуални новини, Епицентър, skandalno.net и 

glasove. Всеки един от тези канали се употребява по различни начини за пропагандни 

цели. Страниците на журналистите и на политиците вероятно привличат повече твърди 

привърженици на пропагандните тези, а новинарските страници и групи се употребяват 

по-скоро, за да привличат нови попълнения. Въпреки това, може да се каже, че 

личностите-говорители на пропагандата се броят на пръсти, а пропагандата разчита 

преди всичко на препубликуване на готови и пакетирани послания от други източници. 

Но тези пропагандни страници след войната постепенно набират допълнителна 

популярност в българския Фейсбук. 

Линк към пълния текст на доклада: 

https://hssfoundation.org/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-

%d0%b2-

%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%

d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b4-3/ 
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