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Руско икономическо присъствие в Европа

Активи на руски компании, избрани държави в Европа (млрд. евро)

Активи на руски компании, избрани държави в 
Югоизточна Европа (млрд. евро)

Източник: https://kp.csd.bg, 2022
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Руско икономическо присъствие в Европа

Годишен оборот на руски компании, избрани държави в Европа 
(млрд. евро)

Годишен оборот на руски компании, избрани държави е 
Югоизточна Европа (млрд. евро)

Източник: https://kp.csd.bg, 2022

https://kp.csd.bg/


Невярна информация vs дезинформация

(Misinformation, word of year 2018)

“Невярна информация, която се 
разпространява, независимо от 
намерението да се въведе в 
заблуждение.”

Ключово: някой неволно е 
разпространил невярна информация; 
не е имал намерение или дори е 
смятал, че информацията е вярна.

“Умишлено подвеждаща или 
пристрастна информация; 
манипулиран разказ или факти".

Ключово: невярна информация, която 
се разпространява съзнателно
/умишлено.
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Наратив (сюжет и разказвач)

Пропаганда: информация, разпространявана с цел някой или нещо да 
изглежда лошо или добре; може да бъде или не дезинформация.

Умишлено
превръщане
в «оръжие»



Дефиниция на дезинформация

Под „дезинформация“ се разбира 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, като последиците от това могат да бъдат в ущърб

на обществения интерес. В ущърб на обществения интерес са заплахи за демократичните

политически процеси и за процесите на формиране на политика, както и за общественото благо

— като защита на здравето на гражданите на ЕС, защита на околната среда и сигурността.

Съобщаването за грешки, сатирата и пародията, както и ясно разпознаваеми политически

мотивирани новини и коментари не се смятат за дезинформация.

Източник: Европейска комисия, Съобщение „Европейски подход за борба с дезинформацията,

разпространявана онлайн“, март 2018 г.



Причини, улесняващи проникването и разпространението на дезинформация в България

• Завладяна държава и медии:
o Неефективни регулаторни и 

контролни институции

o Скрито /нелегитимно финансиране

o Говорители и агенти на влияние

o Прозрачност на медиите

o Бездействие (селективност) на 
отговорните институции

• Дезинформационен потоп

• Незаинтересованост на европейски 
и международни институции

• Бездействие/незаинтересованост на 
технологичните платформи

• Ниска медийна грамотност 

• Ниски журналистически „стандарти“

• Ниско доверие в институциите на 
гражданското общество

• Културно и исторически обусловена 
уязвимост на (руска) дезинформация и 
пропаганда

• Подкрепа за конспиративни теории

• Социалните медии като основен 
източник на новини

• „Ехо-камери“ на изобличаващите 
дезинформацията
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Фейсбук активност .и интеракции със страниците на руските посолства в ЦИЕ

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle

Постове във Фейсбук страниците на руските посолства в ЮИЕ
30 юни 2021 – 30 юни 2022 г.

Потребителски интеракции с Фейсбук страниците на руските посолства в ЮИЕ
30 юни 2021 – 30 юни 2022 г.



Про-кремълската антидемократична дискурсивна еко-система

Source: CSD (2021) Kremlin’s Anti-Democratic Messaging and Disinformation in Europe, 
CSD Policy Brief #100, https://go.csd.bg/pbkdisinfo

Национализъм
• Русия е основна антифашистка сила
• Нео-нацистките практики се възраждат на Запад
• Традиционните ценности, подкрепяни от Русия, 

предпазват от ексцесиите на либерализма
• Държавният суверенитет трябва да защитава 

националната идентичност (свързана с Русия)

Джендър
• Западът налага джендър идеологията
• Русия защитава традиционните семейни ценности
• Феминизмът е опасно предизвикателство за 

демографското оцеляване
• Гей тоталитаризмът прониква в училищното 

образование

Миграция
• Мигрантите преследват икономически цели и не 

могат да бъдат наричани "бежанци"
• Мигрантите представляват заплаха за сигурността, 

културата и икономиката
• Мултикултурализмът подкопава европейската 

цивилизация

Енергетика
• Енергийното законодателство на ЕС е 

несправедливо насочено срещу Русия
• Турски поток и Северен поток II са от полза за 

Европа
• Енергийната диверсификация на ЕС е 

неосъществима
• Сътрудничеството с Русия носи просперитет

https://go.csd.bg/pbkdisinfo


Фейсбук активност на страниците на политическите партии

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle

Брой постове на седмична база (януари 2021 – септември 2022 г.)



Фейсбук интеракции със страниците на политическите партии

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle

Брой интеракции на седмична база (януари 2021 – септември 2022 г.)



Фейсбук активност на страниците на политическите лидери

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle

Брой постове на седмична база (януари 2021 – септември 2022 г.)



Фейсбук интеракции със страниците на политическите лидери

Източник: Анализ на ЦИД, основан на данни от CrowdTangle

Брой интеракции на седмична база (януари 2021 – септември 2022 г.)



Дезинформационния потоп …

Дезинформационни медийни статии за войната в Украйна с най-много ФБ интеракции
(12.09 – 9.10.2022 г., общо анализирани 181 статии със 120 251 интеракции)

Ria Novosti (медия) 16
Vzglyad.ru (медия) 13
Svobodnaya Presa (медия) 6
TASS.ru (медия) 6
Komsomolskaya Pravda (медия) 5
Pravda.ru (медия) 5
Russian Strategic Culture Foundation (Other) 5
Blitz.bg (медия) 4
Мажд Алгафари (агенти на влияние /opinion maker) 4
Tsarigrad (медия) 4
Анастасия Гешева (агенти на влияние /opinion 
maker) 3
БНР (медия) 3
discred.ru (медия) 3
Николай Марков (агенти на влияние /opinion 
maker) 3
Pogled.info (медия) 3
Румяна Ченалова (агенти на влияние /opinion 
maker) 3
Russtrat (медия) 3

Цитирани източници

Източник: ЦИД, базирано на NewsWhip



Дезинформационния потоп (2)

Водещи дезинформационни наративни в медийни статии за войната в Украйна с най-много ФБ интеракции
(12.09 – 9.10.2022 г., общо анализирани 181 статии със 120 251 интеракции)

12-18 септември 19-25 септември 26 септември – 2 октомври 3-9 октомври 
•  Украйна губи войната 
o Украинските войски 

атакуват цивилни граждани 
и извършват други военни 
престъпления 

o Русия не се бие с пълния си 
капацитет 

•  Ядрената катастрофа е 
неизбежна поради 
провокациите на Запада / НАТО 
/ САЩ 
•  Украйна изнася отровно зърно 

за България 

•  Украйна губи войната 
o  Украинското контра- 

настъпление е само 
пропагандна кампания  

o  Условията на фронтовата 
линия не са се променили 
съществено 

o  Руските войски отстъпват 
тактически 

•  Западът използва Украйна, за 
да води война срещу Русия  
•  Русия губи войната и ще 

използва ядрени оръжия 

•  Референдумите в окупираните 
от Русия територии са 
легитимни (11 статии, 14 959 
интеракции) 
•  Украйна губи войната 
•  Западът използва Украйна, за 

да води война срещу Русия 

•  Западът използва Украйна, за 
да води война срещу Русия 
o В Украйна Русия воюва с 

НАТО 
o Западът иска да пренесе 

военните действия на 
руска територия 

•  Западът е бил, е и ще остане 
расистки 
•  Референдумите в окупираните 

от Русия територии са 
легитимни 
•  Западът/САЩ са отговорни за 

саботажа на "Северен поток" 
•  НАТО/САЩ/Западът е/ще бъде 

пряко въвлечен във войната 
 

Източник: ЦИД, базирано на NewsWhip



Дезинформационния потоп (3)

Представяне на дезинформационния наратив „САЩ/НАТО се стремят към световно господство чрез военна и политическа агресия“ 
в 44 новинарски сайта, 01.01.2021 – 31.12.2021 

Източник: ЦИД, базирано на Sensika

Брой статии на месец

Брой статии на месец по тип медийни сайтове



Дезинформационния потоп (4)

Представяне на дезинформационния наратив „САЩ/НАТО се стремят към световно господство чрез военна и политическа агресия“ 
в 44 новинарски сайта, 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 

Източник: ЦИД, базирано на Sensika

Топ-източници (бр. статии)



Дезинформационния потоп (5)

„САЩ/НАТО се стремят към световно господство…“ е сложен наратив, съдържащ в себе си многобройни суб-наративи:

• Агресията на САЩ/НАТО срещу Русия е част от десетилетна политика за налагане на американската хегемония, част от 
която са предизвиканите от САЩ войни във Виетнам, Югославия, Ирак, Афганистан и др.

• От еднополюсен към многополюсен свят - след разпадането на СССР светът е станал еднополюсен и в продължение на 
десетилетия САЩ са били единственият хегемон, но през последните години възстановяването на Русия и възходът на Китай 
и Индия (а в някои статии и на Турция) доведоха до формирането на многополюсен свят, в който Русия и Китай (понякога с 
Индия) се превръщат в центрове срещу опитите на САЩ/НАТО/Запада да запазят хегемонията на САЩ.

• Икономическата и политическата мощ на САЩ/Запада намалява (свързано и с преминаването от еднополюсен към 
многополюсен свят).

• Срещу Русия се води непрекъсната хибридна/пропагандна война, която обхваща различни твърдения - от изопачено 
представяне на случващото се в Русия до неверни твърдения за подготовка на инвазия в Украйна.

• Опитите на Украйна и САЩ да спрат газопровода "Северен поток 2" са неуспешни и са провокирани, от една страна, от 
желанието да се предотврати икономическото сътрудничество между Русия и Европа, а от друга, служат за създаване на 
вътрешнополитическа легитимност на украинското правителство.

• Гаранциите за нова инфраструктура за сигурност в Европа, предложени от Кремъл, са разумни, но САЩ/НАТО ще ги 
отхвърлят и ще ги превърнат в претекст за агресия срещу Русия.

• Действията на САЩ/НАТО непрекъснато увеличават напрежението около Украйна, вкл. чрез "обграждане на Украйна" с 
военни бази, увеличаване на военното присъствие в съседните държави и разполагането на оръжия. 

• САЩ/НАТО/Западът нарушават обещанието, дадено на Русия през 1991 г., че НАТО няма да се разширява на изток.



Дезинформационния потоп (6)

Представяне на дезинформационния наратив „САЩ разработват оръжия за масово поразяване в биолаборатории в постсъветското
пространство“ в 15 новинарски сайта, 01.06.2019 – 31.12.2021 г. 

Източник: ЦИД, базирано на Sensika

Брой статии на месец

Брой статии на месец по тип медийни сайтове



Дезинформационния потоп (7)

„САЩ разработват оръжия за масово поразяване в биолаборатории в постсъветското пространство“
съдържа в себе си многобройни суб-наративи:

• Google финансира изкуственото създаване на COVID-19.

• Проектите на САЩ в областта на селското стопанство всъщност създават генетични агенти - заразени 
лабораторни насекоми, които могат да бъдат транспортирани до всяка желана точка.

• Американските биолаборатории се появяват навсякъде по света, главно около границите на Русия и 
Китай.

• Американските лаборатории се появяват в Украйна, за да създадат допълнителна химическа 
провокация.

• Изкуственият произход на COVID-19 идва от американски биолаборатории.

• Около лабораториите на САЩ се появяват огнища на болести, нетипични за съответния район.

• Оръжия за масово поразяване се разработват в лабораториите на САЩ в постсъветското
пространство.

• САЩ лъже, че в близост до руските граници действат мирни епидемиологични станции, всъщност това 
са военни биологични лаборатории.



Оптимистичен пример за противодействие на дезинформацията



Необходими стъпки

• Подобряване работата на регулаторните и контролни институции, вкл. в медийния сектор, чрез 
изграждане на административен и професионален капацитет, ограничаване на политическата 
намеса в тяхната работа и при избора на професионални ръководства;

• Разработване на дългосрочна стратегия, подкрепена от правни и финансови инструменти и ясен 
план за действие за повишаване на медийната грамотност сред населението и сред конкретни 
целеви групи (напр. учители в образователната система, младежи в риск от радикализация и др.);

• Деполитизация и повишаване на капацитета на държавните институции в сферата на 
националната сигурност за навременно идентифициране и анализ на нелегитимни финансови 
потоци, икономически обвързаности и чуждо икономическо, политическо и информационно влияние;

• Активна работа на държавните институции с глобалните технологични платформи с цел 
намаляване на вредните ефекти от разпространението на дезинформация и пропаганда;

• Подобряване на взаимодействието между организациите на гражданското общество и публичните 
институции за намаляване ефекта на дезинформацията в обществото.



Благодаря Ви!

todor.galev@online.bg
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