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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. Четврътият 

доклад от изследването „Руската пропаганда в българските медии онлайн“1 е 

посветен на Фейсбук и по-конкретно – на публичните групи във Фейсбук. В това 

търсене са изключени предходно изследваните в третия доклад страници на 

медии, политици, личности, журналисти и др. 

Най-често публикуващите пропагандно съдържание страници на групи във 

Фейсбук са с политическа насоченост – антиправителствени, анти-ГЕРБ, русофилски и 

подкрепящи президента Румен Радев. Групите се използват преди всичко като канали на 

провеждането на пропагандата в България чрез споделянето на вече създадено 

съдържание, като най-използваните са политически ориентираните групи във Фейсбук. 

Два пъти повече съдържание с такъв характер (2995 материала) е публикувано именно 

в групи с политическо послание, спрямо другите най-популярни типове – тези за 

хоби/интереси (1476), а новинарските са на предпоследно място (489). Следва да се 

отбележи, че относително малък брой са групите, подкрепящи конкретни политически 

личности и партии (около 12% от цялата извадка, 592). Те са преди всичко обвързани с 

БСП, Румен Радев и Възраждане. В базата данни преобладават и русофилските групи. 

Най-значими от гледна точка на интеракциите във Фейсбук са политически 

страници на привърженици на определени личности и партии в левия сектор – БСП, 

                                                           
1 Виж предходните три на: https://hssfoundation.org/3970/  

https://hssfoundation.org/3970/


Румен Радев, Корнелия Нинова, Стефан Янев, отличават се и русофилски групи и група 

срещу идеологическия антипод на лявото – Борисов и неговата ГЕРБ („Да свалим 

Борисов и ГЕРБ от властта!“), но и група с конспиративен характер, която намира двете 

големи световни събития от последните две години – пандемията с Ковид и войната в 

Украйна, за нечия измама, вероятно с общ виновник. 

Пропагандата се разпространява в групи с негативна политическа цел – като 

например да се обявят „срещу“ дадено правителство или партия. Така всъщност 

пропагандата се прикача към недоволството – тя се опитва да овладее протестната 

енергия, „казването НЕ“ – но насочва тази протестна енергия не към гражданско 

действие с конкретна позитивна цел, а го канализира така, че да се подрива 

политическата система като цяло, „из основи“. Ако все пак трябва да направим 

сравнение с третия доклад, тематизиращ как навлиза пропагандата през медии във 

Фейсбук – в него едни от ключовите проводници на пропагандата са партия 

„Възраждане“ и в частност – страницата на Костадин Костадинов. Тоест партия 

„Възраждане“ залага много повече на разпространение през личности и официални 

партийни страници във Фейсбук. В изследвания тук масив от данни, който обхваща 

публични групи от хора, пропагандата има друго политическо лице – това са групи, 

които защитават президента Румен Радев, Стефан Янев, БСП, които са анти-ГЕРБ или 

имат откровено русофилски нагласи, но посланията не достигат стойностите на 

интеракции на страниците на личности (като Костадинов и Карбовски).  

На следващо място по разпространение на пропагандата са групите за хоби и 

интереси. Те са разнородни по своя характер – в тях се открояват такива, които са 

организирани на местно ниво, патриотични, конспиративни и др. Това са групи, на които 

вероятно се разчита за разширяване на влиянието на пропагандата и „отвличане“ на 

публики. В част от тях се забелязва подмяна на тематиката с началото на войната – 

антиваксърските групи внезапно, след 24 февруари, се превръщат в проруски.  
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