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Както и в предишни години, докладът на фондация „Медийна демокрация” 

(ФМД) за 2012 г. е изготвен от екипа на Лабораторията за медиен 

мониторинг (ЛММ) в партньорство с Медийната програма Югоизточна 

Европа на фондация „Конрад Аденауер”. Освен членове на Лабораторията 

(Николета Даскалова, Силвия Петрова, Марина Кирова, Гергана Куцева, 

Богдана Денчева, Василена Йорданова, Ели Александрова и Мая Цанева), 

за участие в доклада бяха поканени и двама външни експерти: Георги 

Лозанов и Вяра Ангелова. Запазвайки традицията, годишният доклад на 

ФМД не претопява приноса на анализаторите в анонимен експертен 

дискурс, а, обратно, изтъква разнообразието на техните индивидуални 

гласове.  

 

Многобройните критики към българската медийна среда, отправени през 

последните две години от авторитетни чуждестранни и местни 

организации са добре известни и вече детайлно коментирани от ФМД.1 

Важният въпрос през 2012 г. бе предприемат ли се конкретни стъпки, за да 

излезе България от незавидното място в класациите и да подобри 

състоянието на публичната си сфера. За съжаление, подобни действия не 

бяха инициирани. Нещо повече, картината се влоши. Засега сме свидетели 

на нежеланието да се действа за позитивни промени в медийната среда на 

политическо ниво. На нивото на собствениците на медии също липсва 

ентусиазъм. Вместо това, медийните войни, започнали още през 2011 г., се 

разгърнаха на допълнителни фронтове и в края на 2012 г. въвлякоха и 

някои водещи електронни медии. Конфликтите „заразиха” и интернет 

пространството.   

 

На този фон редица основни проблеми не намериха решение и през 2012 г. 

Сред тях са неясните собственост и финансиране на много медии, 

                                                
1 Виж Медиите в България: карта на проблемите. Доклад на Фондация „Медийна демокрация”  (2012). 
Достъпен на: <http://www.fmd.bg/?p=6727>. 

Въведение към годишния доклад за 2012 година 
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тенденцията към олигополизиране на пазара, нелоялната конкуренция, 

неясните критерии при разпределяне на рекламата, осигурявана от 

държавата по линия на европейски проекти, силната политическа 

зависимост на много от средствата за информация, ограничения 

плурализъм в медийното съдържание, проблемите в ефективността на 

саморегулацията, липсата на достатъчно възможности за синдикална и 

правна защита на журналистите и т.н. Несъмнено тези теми ще останат в 

центъра на дискусиите за българските медии и през 2013 г.  

 

През 2012 г. ФМД завърши изследване, в рамките на което се проведоха 

разговори с журналисти при запазване на анонимността им. Налице са 

шокиращи свидетелства за широкоразпространена тежка авто-цензура, за 

различни форми на зависимост и оказване на натиск. Голяма част от 

интервюираните заявяват, че упражняват професията си с ясното чувство 

за обреченост. Журналистите знаят, че много от наложените правила са 

напълно неприемливи, но и че нищо не може да се промени. Те са 

изгубили вярата си в особения статус на професията си – да бъде глас 

преди всичко на гражданското общество. Налице е и една нова тенденция: 

ако по-рано драстичните случаи на натиск върху журналисти бяха запазена 

марка предимно на регионални средства за информация, напоследък все 

по-често подобни практики се наблюдават и в големите централни медии – 

както печатни, така и електронни.  

 

Ето защо анализите и критиките към медийната среда днес повече от 

всякога не могат да са самоцелни. Те трябва да бъдат мотивирани от 

желание за бързо подобряване. Тук е и голямата трудност пред 

гражданското общество и неговите институции. През последните години 

беше изговорено много за състоянието на медиите в България, но 

позитивни промени почти не се случиха. Въпросът е как да се постигне 

повече ефективност. Един от начините е консолидиране на действията на 

неправителствените организации, специализирани в медийната сфера, 

правата на човека и достъпа до информация. Когато държавата и 

собствениците на медии се отказват от стартиране на позитивни промени, 

организациите на гражданското общество трябва по-активно да поемат 

инициативата. Мерките могат да включат подпомагане на разследващи 

журналисти и на качествени медии, насърчаване и мониторинг на 
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медийната саморегулация, разработване на програми за медийна 

грамотност и др.  

 

Обикновено в България за промяна се разчита най-много на външна 

инициатива и такава през 2012 г. не липсваше. На посещение в страната 

беше еврокомисарят по телекомуникациите и медиите Нели Крус, която се 

обърна със специално писмо към българския премиер, в което повдигна 

редица въпроси, свързани със състоянието на медийната среда. През 

годината посланици на страни от ЕС в България нееднократно изразиха 

загриженост за независимостта на медиите. Гражданското общество обаче 

може би остава най-силният фактор, когато става дума за натиск за 

промяна. През 2012 г. видяхме неговата ефективност в социалните медии и 

мрежи, където бяха организирани многобройни протести, довели в крайна 

сметка и до значимо преосмисляне на ролята на традиционните медии. За 

много от представителите на младото поколение „старите” медии все по-

устойчиво започват да се възприемат като принадлежащи на 

истаблишмънта.  

 

Може би тъкмо двубоят между традиционните и новите медии за 

вниманието на публиката бе най-важният процес в публичната сфера през 

2012 г. Самата публика до голяма степен се разпадна на две все по-ясно 

обособени групи. Едната продължава да се информира предимно от 

традиционните медии, докато другата разчита много повече на интернет. 

Хората, принадлежащи към втората група вече не са „публиката” в 

традиционния смисъл на думата, защото сами са автори и 

разпространители на информация и мнение. Това им дава съществено 

предимство и до голяма степен ги прави информационно независими от 

традиционните медии. Принос за тези развития има факта, че вече 68% от 

българите използват интернет, че 80% от младите хора до 29 години 

разполагат с достъп до мрежата от домовете си, че 2 300 000 българи вече 

са във Фейсбук. Всичко това е предпоставка за намаляващо доверие в 

традиционните медии, особено сред по-младите обитатели на виртуалното 

пространство. Много от авторите, участващи в настоящия доклад, 

анализират тази важна промяна.  
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Същевременно във фокуса на внимание остават и традиционните медии. 

Подкрепата и сътрудничеството на Медийната програма Югоизточна 

Европа на фондация „Конрад Аденауер” ни позволи и през 2012 г. да 

поръчаме изготвянето на Медиен Индекс, който единствен в страната 

предлага картина на отношението на основни печатни медии към най-

значимите български политици и институции. Изготвянето на Медийния 

Индекс се извършва в сътрудничество с агенция „Маркет Линкс”, с която 

работим от самото създаване на ФМД. Бих искал специално да благодаря 

на екипите на тези две институции за ползотворната съвместна работа през 

последната година. 

Орлин Спасов 

Изпълнителен директор  
Фондация „Медийна демокрация” 
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      Медийни войни  
   
 

Те са хитът на 2012 г. или поне на началото ѝ, когато се стигна до 

експресивни жестове като физическа разправа с вестник, демонстративно 

разкъсан пред камерата от един телевизионен водещ. Понятието обрасна с 

емоции и не получи критически осмислено съдържание, влезе в публичния 

дебат като журналистическа метафора. Наложи се, за да изговори 

нарасналото напрежение между конкурентни медийни групи до степен, за 

която използваното близко по смисъл понятие „скандал” вече не стигаше. 

Скандалът, колкото и да е остър, не заплашва с изчезване участниците в 

него, докато „войната” радикализира и се води „на живот и смърт” – до 

победа на едната страна над другата. Така че понятието, въпреки цялата му 

неяснота, хваща някакво проявило се ново състояние на отношенията в 

медийната среда и си заслужава да бъде феноменологизирано. 

1. Произход 

Войните може да се наричат медийни, но не са толкова между самите 

медии, колкото между частните капитали (финансираните от държавата 

обществени медии „по закон” просто няма как да участват във войни), 

които стоят зад тях и които в общия случай идват от другаде, т.е. 

проблемите им нямат връзка с политиката на медията, диктуват я, но не 

произтичат от нея. В този смисъл те са закъсняло следствие на напускането 

на големите чужди инвеститори, които извън медийния си бизнес нямаха 

други интереси в местната конюнктура. 

2. Тактика 

Войните в плана на медийното съдържание се водят, както открито, така и 

„по подразбиране”, създават двойни дъна на посланията. Директните 

Георги Лозанов 
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нападки (в „прав текст”) между воюващите обикновено опират до 

„съставомерни” обвинения и се стремят да привлекат на своя страна 

прокуратурата. Медийните войни предпочитат да са съдебни войни и дори 

да не влязат в съда структурират медийното пространство по негово 

подобие с обвинител, защита, свидетели, „финална истина” и пр. Но те се 

водят и чрез „реконстекстуализация”, където е възможно, на 

съдържанието, което на пръв поглед (като теми) няма връзка с „военните 

действия”. В далечните си адреси и то се стреми да нанесе удар върху 

„врага” под прикритието на журналистическия интерес. Впрочем, това не 

пречи на журналистите, независимо от вторичната функция на 

материалите им, заради войната да стигнат дотам, докъдето иначе не биха 

стигнали и да създадат репортажи и разследвания с важен обществен ефект 

и резултати. Последното е повод някои наблюдатели (например, бившият 

американски посланик Уорлик) да виждат в медийните войни шанс 

премълчавани истини да излязат „на яве” и по тази причина в крайна 

сметка да ги оценяват като позитивно явление. Това обаче е по-скоро 

екзотична гледна точка. Устойчивата е, че когато са във война, медиите 

деформират информационната картина и задоволяват само частично 

конституционното право на информация на аудиториите си. 

3. Обхват 

Медийните войни започват от и приоритетно се разгръщат в пресата като 

една от причините затова със сигурност е, че там – за разлика от радиото и 

телевизията, няма законова регулация. Затова, например, засегната страна 

оказа силен натиск върху Съвета за електронни медии да накаже водещия, 

скъсал вестник в телевизионния ефир, въпреки че деянието му не 

попадаше под санкцията на конкретна разпоредба от Закона за радиото и 

телевизията. И въпреки че воюващите на страниците на вестниците си, 

„необезпокоявани” от регулация, стигаха до далеч по-крайни прояви на 

нетърпимост един срещу друг. 

4. Правото 

Войните откроиха асиметрията в регулаторните режими на печатните и 

електронните медии и 2012 г. естествено стана година на подновения дебат 
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за закон за пресата у нас. И то без задължителните досега непримирими 

реакции и на собствениците на изданията, и на работещите за тях. 

За журналистите законът би бил перспектива за един нов тип защита на 

независимостта им – по отношение на собствениците, които войната кара 

да се намесват в съдържанието повече от обикновено. Дори с цената на 

това държавата да влезе като арбитър в отношенията помежду им и от 

традиционна заплаха за свободата на словото да се превърне във възможен 

неин гарант. Разбира се, по-добре би било тази работа да свърши 

саморегулацията, но доколкото тя се крепи върху вътрешногилдийни 

консенсуси, войната „по условие” я отлага за „мирно време”. А и като цяло 

синдикалните и гражданските организации в сферата на медиите загубиха 

влиянието, което имаха в края на миналия век и до голяма степен бяха 

подменени от организации на собствениците – би било парадоксално да се 

очаква те сами да пазят журналистите от себе си. В такава ситуация 

функционирането на етичните стандарти на професията би могло да се 

укрепи, ако се разпишат като законови норми. 

Самите собственици пък няма как да не изпитват общата за света тревога, 

че бизнесът се свива в ръцете им и сериозната (не-жълтата) „хартиена” 

преса, доколкото имаме такава, постепенно става „изчезващ вид”. Един 

специализиран закон, ако не друго, би могъл да предвиди финансирането ѝ 

и с публични средства на базата на доказана обществена функция, каквато 

практика съществува в други европейски държави. И дори по аналогия с 

БНР и БНТ да се мисли за вестници със заявена обществена мисия. За тази 

цел обаче по-адекватно спрямо технологичното развитие на 

комуникациите след интернет и спрямо европейския принцип за 

безотносителна към разпространение регулация на съдържанието, би бил 

общ закон за всички медии. Но така или иначе и 2012 г. не постигна 

съгласие по тези въпроси – журналистите продължават повече да се 

страхуват, отколкото да разчитат на закон, за издателите той може да носи 

някаква финансова надежда, но не им е приоритет, а политиците не искат 

да взимат решения без подкрепата и на журналистите, и на издателите. Все 

още никой не е събрал достатъчна смелост да поиска край на медийната 

игра „Където си, там стой”, започнала през 90-те години на миналия век с 
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приемането на Закон за радиото и телевизията и със схизматичното 

убеждение, че за та тях може да има закон, но за пресата – никога. 

Проекция на същото – на изоставането на регулацията, а и въобще на 

преструктурирането на публичността спрямо развитието на 

комуникативните технологии, е разширяването на медийните войни и 

извън пресата – между традиционните и новите медии. Повод за него през 

2012 г. беше екологичният протест в столицата, организиран от социалните 

мрежи. Той се насочи и към телевизиите, особено към най-гледаната, 

заради това, че те, според протестиращите, не го отразяват обективно. 

Войната фактически беше между образите за едно събитие в две сфери на 

медийната публичност. Тук тя може и да е продуктивна, доколкото новите 

медии искат да функционират като граждански коректив на 

традиционните, но се превръща във фарс, когато от нея се опитат да се 

възползват маргинални политици с надеждата да попаднат в същите тези 

традиционни медии, пред чиито порти и те излизаха да протестират. 

5. Размените 

Ако все пак се опитаме да дефинираме медийните войни като засилено 

влияние на собствениците с техните противоречия върху медийното 

съдържание, то можем да причислим към тях и масовата миграция на 

външни продукции между големите телевизии. Натрупали популярност в 

един ефир, те без особени колебания минават през фронтовете на 

конкуренцията в друг. Разбира се, в резултат на съответната материална 

мотивация (както се казва: нищо лично). 

Проблемът обаче надхвърля търговските отношения между собственици и 

продуценти, защото води до програмно обезличаване на медията като 

цяло, до загуба на нейни физиономични черти – и от страна на 

напуснатите, и от страна на приемащите. Те вече започват лесно да сменят 

местата си в съзнанието на аудиторията, да стават взаимозаменяеми, 

просто платформи на съдържание без собствен глас и лице. Много е 

вероятно 2012 г. да датира началото на края на телевизиите с име, заради 

което през отминалите десетилетия зрителят им даваше доверието и 

верността си. С цифровизацията идва времето на програмно 

раздисциплинирания свободен достъп до медийно съдържание, в който 
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самият зрител е единственият потенциален господар – взима властта без 

още да знае дали я иска. Това е първото бяло знаме, което телевизиите, 

докато воюват помежду си, размахаха пред предстоящото им превръщане 

от институции в услуги. 
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       Обществено мнение срещу медийно мнение 
   
 
 

Изготвеният от агенция „Маркет Линкс” по поръчка на ФМД годишен 

Медиен индекс (виж приложението към настоящия доклад) за пореден път 

предоставя данни за динамиката на отношението на медиите към водещи 

политически лица, партии и ключови институции. Обект на наблюдение са 

седем национални всекидневника: „24 часа”, „Труд”, „Дневник”, 

„Телеграф”, „Сега”, „Стандарт”, „Преса”. Индексът обхваща цялата 2012 

г., а общият брой на регистрираните информационни материали за периода 

е 58 440.  

 

Политици  

 

Интензивност на присъствие в медиите 

 

С присъствието си в наблюдаваните медии, през 2012 г. премиерът Бойко 

Борисов остава безспорен лидер. Предимството му пред всички останали 

политически лица е повече от убедително. С броя споменавания (8031) 

Борисов изпреварва 2.4 пъти втория в класирането по този показател, 

вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов (3313). 

Важно развитие е свързано с факта, че ако през 2011 г. присъствието на 

премиера бележи спад с около 20% спрямо предходната 2010 г., през 2012 

г. съвкупният израз на представеността му в наблюдаваните медии 

възстановява обема си и дори достига пикова стойности: най-високи от 

идването му на власт през 2009 г. Забележително е, че Борисов е 

единственият български политик, чиято интензивност на споменаване не 

спада значително през летните месеци: през август 2012 г. той има дори 

повече информационно присъствие, отколкото през февруари 2012 г. Така 

Орлин Спасов 
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премиерът демонстрира изключителна устойчивост на медийното си 

представяне, умело контролирано със средствата на пиара.  

 

И през 2012 г. Цветан Цветанов запазва второто си място, което постоянно 

заема още от 2010 г. Извън първите две места обаче са налице значими 

размествания. Най-видими са те при Сергей Станишев, който вече е трети 

(срещу шесто място през 2011 г., като успява да измести Симеон Дянков, 

Росен Плевнелиев и Георги Първанов, които тогава са преди него по брой 

споменавания). Ако през 2010 г. Станишев е присъствал 1411 пъти в 

наблюдаваните издания, през 2012 г. появата му е факт в 2566 

информационни единици. Въпреки възхода си, той обаче все още не успява 

да задмине Цветан Цветанов, който изглежда е в информационна симбиоза 

с премиера и това гарантира честота и устойчивост на медийното му 

присъствие. Росен Плевнелиев, от 681 споменавания през 2010, преминава 

през 1556 през 2011 г. и достига до 2412 през 2012 г., което го прави 

четвъртия по интензивност на споменаване в анализираните медии 

български политик. Въпреки това той е 3.3 пъти по-малко споменаван в 

медиите от премиера. Симеон Дянков отстъпва третата позиция, която 

заема през 2011 г. и през 2012 г. е петият по видимост в наблюдаваните 

издания български политик (2383).  

 

Георги Първанов остава шести с 1529 споменавания през 2012 г. Може да 

се каже, че бившият президент на практика е на път да изживее сериозно 

изчерпване на ресурсите си за привличане на медиен интерес. След 

конгреса на БСП през май 2012 г., около който отразяването на Първанов в 

медиите бележи пик, то претърпява бърз спад и е по-скоро символично.  

 

Относително силно медийно присъствие запазва Иван Костов  (949 

единици). Видимостта му в анализираните издания е съпоставима с 2010 и 

2011 г. – знак да устойчивост и умелост за оставане в центъра на внимание.  

 

Ако Меглена Кунева стартира през 2010 г. с присъствие от едва 55 

информационни единици, през 2011 г. тя е в 646, а през 2012 г. вече има 

видимост от 792 споменавания. Така през 2012 г. тя като цяло присъства в 

медиите дори по-активно, отколкото през 2011 г., когато се завърна в 

голямата политика с участието си в кандидат-президентската надпревара. 
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Отразяването ѝ в наблюдаваните издания през 2012 г. е съизмеримо с това 

на Йорданка Фандъкова (805) и Десислава Атанасова (779). Въпреки 

възхода си, Кунева все още присъства в медийната среда по-слабо от 

бившия премиер и лидер на ДСБ Иван Костов. 

 

Извън двамата вицепремиери Цветанов и Дянков, от правителството с 

добра видимост в медиите се отличават Делян Добрев, Лиляна Павлова и 

Десислава Атанасова. Сравнително по-слабо е представен външният 

министър Николай Младенов.  

 

Изразяване на отношение 

 

С изразено отношение в 1967 информационни единици Бойко Борисов 

остава абсолютен лидер в дефинирането на това, какво да се счита за 

важно в страната. И по този критерий Борисов бележи възход: през 2010 г. 

той изразява отношение в 1157, а през 2011 г. в 1551 единици. На този фон 

прави впечатление, че през 2012 г. ГЕРБ изразява отношение в 

сравнително малка степен – едва в 475 информации. Следователно 

премиерът иззема инициативата и продължава до голяма степен да 

формира позициите на партията си, с което утвърждава лидерския ѝ 

характер.  

 

БСП и Сергей Станишев се отнасят по между си точно по обратния начин. 

С изразено отношение в 1032 информационни единици, БСП заема втора 

позиция след Борисов, а Станишев е трети (931). Така БСП като цяло е по-

активна от лидера си в представянето на политики и идеи по конкретни 

казуси, което я представя като формация, залагаща повече на екипния 

принцип на действие.  

 

Сред останалите особено активни политически фигури се откроява Иван 

Костов.  През годината той успява да изрази отношение по-често (в 329 

информационни единици) от президента Росен Плевнелиев (296).  

 

Меглена Кунева участва в дефинирането на дневния ред на обществото с 

264 информационни единици в медиите.  
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Отношението на изданията към политически личности  

 

С изключение на вестник „Сега”, който пише в негативна светлина за 

Бойко Борисов, всички наблюдавани издания се движат между неутрално и 

позитивно отношение към премиера. Най-отявлен привърженик на 

Борисов е вестник „Телеграф”. „24 часа” и „Труд” леко са охладили 

отношението си към министър-председателя спрямо 2011 г., но все още са 

на границата между позитивното и неутралното съобщаване за него. 

„Преса” е в същата зона, смесваща положително и безпристрастно 

отношение. „Дневник” гравитира около неутралното отношение, като 

позицията на изданието е останала непроменена спрямо 2011 г. 

„Стандарт”, обратно, още повече е затоплил начина, по който пише за 

министър-председателя. Той е и най-близо до свръхпозитивната нагласа на 

„Телеграф”.  

 

При Станишев е налице видимо затопляне в отношението на медиите: сега 

вече издания като „Труд”, „24 часа” и „Стандарт” съобщават за него почти 

в неутрален ключ, докато през 2011 г. са имали подчертано негативно 

отношение. През 2012 г. най-негативни към Станишев са „Сега” и 

„Телеграф”. „Дневник” също продължава да има отрицателно отношение, 

но през 2012 г. е смекчил до известна степен критиките си към бившия 

премиер. Като цяло Станишев все още не успява да получи позитивно 

отношение в нито една от наблюдаваните медии.  

 

Росен Плевнелиев е всеобщият медиен любимец през 2012 г. Той е най-

позитивно оценяваната фигура в медиите сред всички основни 

политически лица. При това той постига тази оценка с далеч по-скромно 

присъствие от Борисов, Цветанов и Станишев. Плевнелиев е единственият 

български политик, харесван от медиите повече от Борисов. От 

наблюдаваните издания само вестник „Сега” има неутрално отношение 

към президента. Отношението на останалите издания остава непроменено 

спрямо 2011 г. и е изцяло позитивно.  

 

Бившият президент Георги Първанов не само до голяма степен драстично 

загубва интереса на медиите, но получава и влошено отношение. Това 

влошаване е видимо особено при „Труд” и „24 часа”, но може да се 
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проследи и при други издания като „Дневник” и „Сега”. Като цяло 

оценката за Първанов в най-тиражните издания е негативна. Очевидно е, 

че след края на мандата си той има сериозен имиджов проблем и не 

открива теми, чрез които по-активно да ангажира медийно внимание.  

 

През 2012 г. Волен Сидеров „инкасира” видимо засилване на 

отрицателното отношение и днес той е политикът, за когото 

наблюдаваните издания пишат най-негативно. Единствен „Телеграф” 

поддържа неутрално отношение към Сидеров.  

  

При Меглена Кунева е налице интересен обрат в отношението на „Труд” и 

„24 часа”, които от негативно през 2011 г., рязко преминават към 

неутрално-позитивно отношение към нея през 2012 г. Останалите издания 

продължават да поддържат отрицателно отношение към Кунева.  

 

Медийни рейтинги 

 

Годишният медиен рейтинг на Бойко Борисов през 2011 г. е плюс 2.2. През 

2012 г. премиерът успява да го подобри и стойността му вече е плюс 2.4 

(медиите съобщават почти два пъти и половина по-често за Борисов в 

положителна светлина, отколкото в негативна). Така Борисов несъмнено 

остава локомотивът на положителното новинарство по отношение на 

властта. За сравнение, Цветан Цветанов и Симеон Дянков са с рейтинги 

минус 1.2 (негативно маркираните в медиите материали за тях са 1.2 пъти 

повече).   

 

С рейтинг плюс 5.7 Росен Плевнелиев затвърждава позицията си на медиен 

фаворит.  

 

Имиджовата криза на Георги Първанов се потвърждава от ясен срив: ако 

през 2011 г. средният му годишен рейтинг е плюс 1.5, през 2012 г. той е 

вече минус 2.6.  

 

Въпреки затоплянето на отношението на редица медии към Станишев, 

годишният му рейтинг през 2012 г. все още е минус 2.0 – сериозен знак за 

проблеми, доколкото тъкмо от бившия премиер в престижната му позиция 



 18 

на лидер на ПЕС се очаква да тегли БСП напред по време на изборите през 

2013 г. Макар да е налице известно подобряване на рейтинга спрямо 2011 

г. (когато е минус 3.0), очевидно имиджът на Станишев носи устойчиви 

щети от времето на управление на кабинета му между 2005 и 2009 г. 

Международно признание, дошло през 2012 г., все още не е в състояние да 

компенсира напълно акумулираното недоверие и да предизвика съответна 

по-чувствителна промяна в медийното отношение.  

 

На фона на медийния си рейтинг от минус 4.5 през 2011 г. Ахмед Доган 

получава влошено отразяване през 2012 г. (минус 6.5). Волен Сидеров на 

свой ред е българският политик, най-нехаресван от наблюдаваните медии 

(рейтинг минус 12.3).  

 

Меглена Кунева, една от най-наблюдаваните фигури в плана на 

предстоящите през 2013 г. парламентарни избори, постепенно преодолява 

медийния негативизъм, характерен за отношението към нея през 2011 г. 

Макар цялостният ѝ медиен рейтинг през 2012 г. все още да е отрицателен 

– минус 1.4 – той е по-добър от този на Станишев. През 2012 г. в отделни 

моменти положителното отношение към Кунева в някои от медиите взема 

превес над отрицателното. Носители на тази промяна са преди всичко 

водещите издания на Медийна група България „Труд” и „24 часа”.  

 

Партии и институции 

 

Честотата на споменаване на отделните партии и институции на свой 

разкрива значими детайли. Налице е важен паралел: информационното 

лидерство на правителството пред останалите институции е съпоставимо с 

информационното лидерство на Бойко Борисов сред политическите 

фигури. През 2012 г. кабинетът присъства в 14205 информационни 

единици.  

 

Макар правителството да лидира в информационно отношение, 

отразяването му в медиите през 2012 г. продължава като цяло да е по-

скоро негативно. Най-видимо е негативното отношение във вестник 

„Сега”. „Труд” и „24 часа” са затоплили начина, по-който пишат за 

кабинета и отношението им е на границата между негативно и неутрално. 
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Същото се отнася за „Дневник”. „Стандарт” на свой ред е променил 

отношението си в позитивна посока и през годината съобщава за 

правителството вече в неутрален тон. Единственото издание с подчертано 

положително отношение към работата на кабинета, е „Телеграф”.   

 

Сред партиите по брой споменавания в медиите на първо място през 2012 

г. е ГЕБР с присъствие в 5653 информационни единици (4772 през 2011 г.), 

следван от БСП с 5555 единици (3631 през 2011 г.). Така двете партии 

увеличават видимостта си и са с практически изравнено количествено 

присъствие в средствата за информация. ДПС (1651 единици) реализира 

значително по-добро присъствие от СДС (1244), ДСБ (1037) и Атака (980), 

която е в дъното на класирането.  

 

С увеличено представяне в медиите, Народното събрание и МВР са 

подобрили позициите си спрямо 2011 г.  

 

АЕЦ Белене логично се появява след най-споменаваните институции (1443 

информационни единици) във връзка с провеждане на предстоящия 

референдум за развитие на ядрената енергетика.  

 

Общественото мнение и мнението на пресата: разминаване 

 

През 2012 г. двата вестника, формиращи антиподно отношение към 

политическо статукво, са „Сега” и „Телеграф”. Те оформят полюсите на 

новинарското пространство. „Сега” е най-критичен към правителството, 

към ГЕРБ и към Бойко Борисов, докато „Телеграф” е най-апологетичен 

спрямо тях. Той е най-краен в оценките си за БСП, за Кунева, единствен 

съобщава изключително позитивно за работата на правителството и на 

ГЕРБ, подкрепя персонално най-силно Бойко Борисов, Цецка Цачева, 

Цветан Цветанов, останалите представители на кабинета и президента 

Росен Плевнелиев. „Телеграф” е и единственото издание, което пише 

позитивно за ДПС и особено позитивно за Ахмед Доган. Най-голямото 

сближаване между „Телеграф” и „Сега” е в общото им негативно 

отношение към Сергей Станишев, БСП и Георги Първанов. В същото 

време, докато „Телеграф” през 2012 г. е видимо конюнктурно издание, 

вестник „Сега” не може да се определи като традиционен опозиционен 
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всекидневник, защото не подкрепя алтернативен на ГЕРБ или на Борисов 

политически субект. „Сега” критикува практически цялата българска 

партийна система в актуалния ѝ вид. Вестникът има разпознаваема 

политика и интереси, но не открива партия, която да ги изразява.  

 

При политиците максималният контраст е изграден в медийното 

отношение към Росен Плевнелиев и Волен Сидеров. Докато Плевнелиев 

получава не само положителна репрезентация, но може да разчита и на 

добро количествено присъствие в медиите, Сидеров е едновременно със 

силно редуцирано и с негативно представяне. Обратът в повечето от най-

влиятелните печатни издания започва непосредствено след скъсване на 

отношенията между Атака и ГЕРБ през 2011 г.  

 

Налице е съществена разлика между одобрението за политически фигури и 

институции в обществото, от една страна, и в медиите, от друга. Така 

например проучване на общественото мнение, реализирано през септември 

2012 г. от авторитетната социологическата агенция „Алфа Рисърч” 

показва, че оценката за министър-председателя в обществото е доста 

поляризирана, като „недоверието към премиера Бойко Борисов надхвърля 

доверието – 37% към 32%”.1 В същото време данните на „Маркет Линкс” 

недвусмислено разкриват топло отношение към Борисов в почти всички 

наблюдавани издания, както и висок положителен медиен рейтинг на 

премиера. Така много медии видимо „допингират” публичните образи на 

ключови политици. Разминаването между обществено мнение и изграждан 

от медиите имидж е ясен знак за директна PR подкрепа, но и за пряка 

зависимост на част от медиите от властовата конюнктура.  

 

През 2012 г. тази зависимост е видима и в други случаи. Както беше 

отбелязано, почти всички наблюдавани издания (с изключение на вестник 

„Сега”) имат подчертано позитивно отношение към премиера. 

Участващите в „медийните войни” пресгрупи (за детайли виж анализа на 

Георги Лозанов в този доклад) влизат в конфликти по между си, но 

отношението на всички тях към премиера остава положително. Ето защо 

                                                
1 Виж „Сериозен спад в подкрепата към правителството и Борисов отчита „Алфа Рисърч”, Дневник, 9 
октомври 2012 г., 
<http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/10/09/1922197_seriozen_spad_v_podkrepata_kum_pravitelstvoto_i/>.  
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може да се каже, че конфликтите са и битка за спечелване на неговата 

персонална благосклонност – фактор, който в български условия може да 

не е без значение за успеха на съответния медиен бизнес.  

 

Като цяло печатната публичност остава доминирана от личността на 

премиера. Освен него президентът и председателят на Народното събрание 

получават недвусмислена медийна подкрепа. Това на практика означава, 

че трите ключови фигури на властта през 2012 г. са извън обхвата на 

сериозна критика в пресата. Изданията са умерено критични към 

правителството и към неговия персонален състав. По-сериозните критики в 

най-голяма степен са запазени за опозиционните лидери и партии. Подобен 

дисбаланс е не по-малко опасен за демократичната медийна среда от 

разминаването между обществено мнение и медиен рейтинг.  
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      Дефицитът на говор: радиото през 2012 година 
   
 

2012 г. си замина с две отложени „новини”. Краят на света ще дойде друг 

път. И изчезването на медията радио също все още ще чакаме. Залозите 

коя от „новините“ ще ни изненада първа продължават. 

Много от процесите, които се развиват на медийния пазар у нас, сякаш не 

засягаха радиото през тази година. То остава най-запазената медия на фона 

на прежълтялата от духовен хепатит преса и вчалгасарената във всеки 

аспект телевизия. Публиката до голяма степен не знае какво се случва на 

радиотерена, защото вестници и екрани не се занимават с него. Въпреки 

това през 2012 г. можем да регистрираме няколко важни събития, които 

показаха, че бъдещето на аудиторията зависи и от радиото. Дали бъдещето 

на радиото зависи от аудиторията можем да поспорим. 

Земетресението в Перник, май 2012 

За „медийното покритие” на разтресените земя и хора в Перник и околните 

селища се написа не малко. Кой кога ексклузивно и пръв влезе с картина в 

душите на пострадалите е хвалипръцковско занимание преди всичко за PR 

екипите на телевизиите. В нощните часове на 22 май обаче уплашените 

хора бягаха от къщите си само и единствено с една медия – радиото. 

Хората несъзнателно я притежават и я взеха със себе си в мобилните си 

телефони. Лаптопи, ноутбуци и таблети изглеждаха нелепо в тъмните 

улици. Никой не нарами телевизора си. Вестниците още спяха.  

Кой си е представял, че в средата на 2012 г. при изключително добре 

(количествено) развит медиен пазар, не друго, а именно улиците ще бъдат 

странно място за медийно потребление. Скупчени лица около автомобили, 

в които се натискат копчета на радиоприемници. И друго чудо – в 

Вяра Ангелова 
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естествени лидери се превърнаха онези, които притежават транзистори на 

батерии. От онези, които ги забравихме, заедно със социализма. Наоколо 

нервно се разхождат отделни индивиди със слушалки в ушите. Всички те 

търсеха радиоговора. Не си и помисляйте да спорите, че не съм права, че 

младите влизали били през мобилните телефони в интернет и така се 

информирали. Информационните сайтове в първите минути или спяха, или 

събираха сведения, които тепърва да изложат в писмена форма, или бяха 

блокирани от разочаровани свръхочакващи потребители. Да, някои 

цитираха какво са казали по радиото. Жизнената необходимост от Фейсбук 

се удовлетворяваше от улицата. А влизането в мрежата все още е по-

времеемко усилие от включването на радио. Защо се чудехте, когато през 

2011 г. в Япония отново напомниха, че в пакетчето за евакуация при 

земетресения трябва да има портативно радио с резервни батерии, наред с 

бутилката вода и фенерчето?  

Публиката, която иначе охотно казва, че седи в телевизорите и 

компютрите, сега сама се върна към радиото. И за съжаление остана 

разочарована. Защото в екстремната ситуация се видя и чу ясно онова, за 

което изследователите на радиото алармират от години. Най-трудното, 

което се намира в българските радиостанции, е говорът. Музика всякаква 

ще намерите, но най-търсената стока – говорът – я няма. Нещо повече, 

дори малкото говорни радиостанции не можаха да покажат, че са на поста 

си в този момент. Аудиторията не остана удовлетворена от скоростта и 

качеството на информационния поток. Освен нощния час, причина за 

неубедителното представяне на радиото като цяло е в липсата на 

подготвеност какво да се прави в подобни кризи. Защото в случая не става 

дума само за събиране на информация от институции. Става дума за работа 

директно с емоциите на стресирани хора. Какво и как ще им каже радиото 

има силата на мощно оръжие. То трябва да се използва предпазливо и по 

предназначение, а не да се подценява.  

Земетресението в Перник показа, че разработването и отработването на 

планове за радиореакция по време на криза са абсолютно необходими. И 

трябва да бъдат осъществени като част от системата за национална 

сигурност (наред с Гражданска защита или по модела на аварийните 
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планове на АЕЦ, например), а не да прехвърляме вината единствено на 

радиоорганизациите.  

Поводи да мислим за връзката между радиото и кризите имаше още през 

2011 г., когато посланията на полицията към похитителя на банка в Сливен 

се осъществяваше и през програмата на радио „Фокус”. Тогава за пръв път 

признахме (макар и чрез мълчаливо съгласие) за нормално онова, което 

иначе смятаме за нередност – държавните институции да диктуват на 

медиите информационното поведение. Така вече не болеше, когато през 

2012 г. след атентата в Сарафово журналистиката уж се бореше за 

трошиците информация, които всъщност държавата планово отпускаше, а 

двете страни публично разиграваха танца на търсене и отказ от отговори. 

Същата година радиото отрази и друго събитие, с дъх на криза – 

погребението на патриарх Максим. Многочасовото отразяване на 

поклонението от програма „Хоризонт” на БНР беше тайнство, странно за 

светска държава. Тайнството по принцип е антипод на журналистиката. 

Журналистиката е умението да знаеш как да реагираш преди събитието да 

те е застигнало. 

Кой слуша радио? 

Не можем да приемем, че медийните потребители се превръщат в 

радиоаудитория само при кризи. Радиопазарът е пъстър и богат, а до 

голяма степен не знаем нито кой го притежава (неясната собственост не 

подминава и този медиен сектор), нито кой го населява (как изглежда 

слушателя). Телевизионната аудитория е далеч по-ясна, с което се 

оправдава интереса към екранната реклама. Но във времена на икономии 

предприятията търсят варианти да спестят от търговските съобщения. 

Радиорекламата се очертава като по-евтин и не по-слабо въздействащ 

механизъм върху аудиторията. Ето защо като пробив можем да определим 

амбициите на GARB от 2012 г. да предложи нов за България 

аудиометричен (по подобие на пийпълметрията) метод за изследване на 

слушателите. Той би трябвало да дава ежедневна информация за 

радиопубликата. Така през годината се възроди надеждата, че отливът на 

рекламодатели от радиото заради неясния профил на аудиторията ще спре. 

Здравословният финансов интерес ще мотивира собствениците да 

поддържат по-качествени радиокадри.  
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Развитие в ефира и интернет 

Докато чака обаче новото поколение рекламодатели, радиото продължава 

да се развива. То погълна телевизиите. Успехът на bTV Radio и Radio 

Bulgaria On Air показва, че телевизионната картина у нас е само условна 

добавена стойност, без която се справяме чудесно. „Говорещите глави” си 

остават такива, независимо че са влезли в телевизора. Българските 

телевизионни говорни формати са си чисто радио. Интересен феномен е 

как на фона на изчезващия радиоговор, в радиоефира се настанява 

„телевизионният” говор. Лишен от патерицата на екранното изображение, 

този тв-говор показва целия си набор дефицити на мисълта и 

артикулацията.  

Освен този символен триумф на радиото пред телевизията през 2012 г. се 

появиха и нови радиостанции. От всички тях ще отбележим две. Радио 

„Зорана“ (София) дава заявката да се настани в освободената (през 2011 г.) 

от „Сигнал плюс“ ниша на българската музика с фолклорни мотиви и да се 

конкурира с добре утвърденото вече БГ Радио (на четвърто място по 

слушаемост в страната, според изследванията на Алфа Рисърч за първото 

полугодие на 2012 г.) в полето на съвременната българска поп музика. 

Радиоконкуренцията в зоната на българското музикално производство (от 

малкото производства, които въобще работят) дава надежди за повишаване 

и на качеството, включително в сектора на попфолка, и само заради този 

факт си заслужава да отбележим като обещаващ този нов акт. 

Другото важно радио от 2012 г. е Радио Бургас, с което регионалните 

програми на Българското национално радио стават осем. Разрастването на 

БНР идва в момент, в който отново се дебатира дали обществените медии 

заслужават субсидирането си. В края на годината наново се повдигна 

старата тема за евентуално финансиране на частните медии за 

разработването на обществено съдържание. Разбира се, комерсиалните 

интереси винаги са били по-силни и застъпниците им (от медийни 

собственици до „доброжелателни експерти”) по-многобройни от тези на 

обществения интерес, така че тези спорове и в бъдеще ще бъдат повече 

кървави, отколкото аргументирани. БНР обаче не само се разширява в 

ефира, но и в интернет. Макар и закъсняло на фона на европейските си 

партньори в EBU, през 2012 г. БНР стартира нова, изцяло интернет 
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базирана програма –радио „Бинар”. С известна допълнителна грижа по 

подкастинга на всички програми на БНР, то ще навлезе в цифровизацията с 

прилично портфолио, осигуряващо журналистически услуги на европейско 

равнище. 

И през 2012 г. българоезичната част от интернет пространство продължи 

разширяването си в сферата на радиото. Изглежда това ще е мястото, в 

което ще стартират некомерсиални радиоформати, които по-късно или ще 

бъдат погълнати от мейнстрийм медиите или ще продължават да се борят с 

умерен успех да отстояват различието. При всички положения в този 

„публичен ъндърграунд” могат да се намерят както интересни говорни 

полупрофесионални експерименти (студентското радио „Реакция”), така и 

редица музикални авторски „радиостанции”. 

Цифровизацията на ефира ще бъде очакваната тема през 2013 г. Забавена, 

отложена и бавна, но задължителна. Новата година ще натрупва още 

определения към този труден за България пореден преход. Отново в 

центъра на вниманието е телевизията, но радиото няма да бъде подминато. 

И тук БНР прави най-пъргавата самореклама за готовността си да премине 

изцяло на цифров сигнал, когато му дойде времето. Останалите 

радиостанции засега стоят леко отстранени от процеса, поне публично. 

2012 г. е бедна на ярки скандали около радиото. И слава богу. В медийната 

истерия все още е необходим някакъв привидно спокоен радиопристан. 

Тук проблемът за свободата на словото не стои, защото словото почти е 

изчезнало. И през 2013 г. битката срещу него ще продължи, докато не бъде 

окончателно заменено с приятна (и за политиците) музика. Ако дадем тази 

битка без бой, в края на годината нещата ще изглеждат добре само 

технологично. Не и съдържателно. 
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       Задънената улица  
  на българската медийна публичност 

   
 
 

„Бих казал, че не толкова срещата,  
колкото интервюто в студиото  

на CNN e историческо.”  
Бойко Борисов в края на своето интервю  

в студиото на CNN във Вашингтон  
след срещата с Барак Обама 

 

Цитатът, с който започва този текст цели няколко внушения. Първо, 

рамкира развитията в годишния анализ на медийната онлайн среда – за 

поредна година фигурата на настоящия премиер на България има 

централно място в него. Второ, демонстрира насладата и опиянението, 

които Борисов изпитва, когато е в центъра на прожекторите и го 

затвърждава като политик на образа, а не на действието. Трето, разкрива 

подкупващото му отношение към медиите, за които винаги е на 

разположение, част от безспорно успешната му комуникативна стратегия.  

 

През 2012 г. обаче все по-явно се заговори за политико-икономическата 

зависимост, в която се намират българските медии. Напълно легално, с 

договори за информационно обслужване и с европейски пари, е, така да се 

каже, субсидирана „послушната” част от медиите, срещу което те 

изпълняват определени задължения. Стана ясно, че не толкова 

харизматичната и телегенична личност на премиера е причина за 

безпрецедентния медиен комфорт, на който се радват той и правителството 

от 2009 г. насам, колкото обществените поръчки и европейските средства, 

с които се купуват медиите, както и телефонните обаждания от високите 

етажи на властта. Така се задълбочи процесът на политизация на медиите, 

в който вместо да изпълняват ролята на медиатори между институциите и 

гражданите, те станаха ключов играч на политическата арена. 

Гергана Куцева 
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През 2012 г. се увеличи и концентрацията на собствеността им и, особено с 

наближаването на предстоящите избори, се очаква преразпределянето на 

медийния пазар да продължи. Годината не донесе много и за по-голяма 

прозрачност относно собствеността на средствата за масова информация, 

респективно относно политическите им пристрастия, което продължава 

пряко да влияе върху плурализма на мненията, качеството на 

журналистиката и достъпа до публичност. 

 

 
Визуализация на темите в онлайн медиите през 2012 г. 

 

Потвърди се и диагнозата, поставена през 2011 г., за информационната 

зависимост на българските медии от изявите на министър-председателя 

Бойко Борисов. Той продължава да е неизбежният инициатор на новини 

във всяка една обществена сфера – от политическата, през икономическата 

и финансовата, криминалната, та до спортната. Медиите и публиката все 

още обичат героичния образ на Спасителя, който разрешава всеки 

конфликт. И като че ли не се смущават от особената шизофренност и 

лекотата, с която Борисов се отмята от собствените си предложения или 

действия, за да угоди ситуационно на най-кресливите и гневните.  

 

За трета поредна година в новините категорично доминира и 

институционалното отразяване. Медийният прожектор продължава да се 

насочва с охота към всеки дребен жест на властимащите, пренебрегвайки 

стандартите за новинарска стойност и обществения интерес. Това дава на 
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управляващата партия значително предимство на информационния терен, 

макар и да девалвира стойността на информацията. Графиките по-долу 

визуализират честотата, с която водещите политически фигури и партиите 

присъстват в заглавията на новините. 
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Един последен щрих внася сравнението между процентното съотношение 

на различните категории новини през 2009–2012 г. Разликите в обема на 

международните новини се дължи на факта, че през 2011 г. имаше 

изключителни международни събития като кризата на европейския проект, 

социалните и политически революции в арабския свят и земетресението и 

последвалото го цунами в Япония. През 2012 г. категорията на 

произшествията си върна първенството, след като вниманието на медиите 

бе приковано от катаклизмите на родна земя като наводнението на село 

Бисер, разрушителното земетресение в Перник и самоубийствения атентат 

на летището в Бургас. Липсата на позитивни развития в икономическата 

сфера естествено допринесе за по-слабото ѝ отразяване, след като през 

2011 г. дискурсът за световната финансова криза се изхаби и се насочи към 

кризата на еврозоната и по-специално тази в Гърция. Лятната Олимпиада в 

Лондон остави своя отпечатък върху обема на спортните теми. 
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Ако оставим горните данни и изводи да говорят, то 2012 г. няма да бъде 

запомнена с позитивни развития в българската медийна среда. Нека отново 

припомним, че през изминалата година България се срина до 80-то място 

(от 35-то през 2006 г.) в годишната класация за свободата на медиите на 

„Репортери без граници” и така се оказа на последното място сред 

страните от ЕС, а в годишната класация на Freedom House остана в групата 

на 65-те страни с „частична свобода на медиите”. 

 

Затова пък 2012 г. бе годината на най-масираната и целенасочена критика 

към медиите у нас досега. Темата за свободата на словото и 

независимостта на средствата за масова информация отново стана част от 

дневния ред на българското общество, благодарение на повтарящите се 

негативни оценки от страна на редица авторитетни международни 

институции и организации като IREX, Freedom House, „Репортери без 

граници”, SEEMO, Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Държавният 

департамент на САЩ, „Прозрачност без граници”, както и на фондация 

„Медийна демокрация”, които насочиха вниманието към политическите и 

икономическите зависимости, ограничения плурализъм, автоцензурата и 

насилието над журналисти, влошеното качество на медийното съдържание 

и ниските професионални стандарти.1 В дискусията се включиха, освен 

експерти, социолози, политолози и др., и самите журналисти. 

 

Разбира се, през годината имаше някои окуражаващи развития. При 

отразяването на протестите на Орлов мост през лятото на 2012 г. в самата 

онлайн среда се оформиха два ясно различими информационни потока: 

социалните медии (най-вече Фейсбук), блоговете и някои от периферните 

информационни сайтове се противопоставиха на мейнстрийм медиите 

(информационни агенции, електронни медии, онлайн версии на различните 

пресиздания). Социалните медии и сайтовете спомогнаха интернет 

пространството постепенно да се еманципира и да предложи трибуна на 

разнообразни и смели мнения и коментари. Обществените очаквания за 

поднасяне на обективна и навременна информация станаха по-

настоятелни, особено към мрежата и информационните ресурси в нея, и 

                                                
1 Виж Медиите в България: карта на проблемите. Доклад на Фондация „Медийна демокрация”  (2012). 
Достъпен на: <http://www.fmd.bg/?p=6727>. 
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вече има определени опити да бъде запълнена липсата на обективност, 

плурализъм и свобода при изразяване на позиция. Вече и в България 

трайно се наблюдава тенденцията (характерна предимно за държави с 

трудна медийна среда и недостиг на демокрация) блоговете, социалните 

мрежи и гражданските медии да играят ролята на компенсаторен 

механизъм като допълват липсите от информация, анализи и обективно 

мнение по теми, които са неудобни за масовите медии. 

 

Настоящите традиционни канали, като електронните медии и печатните 

издания, загубиха част от доверието на потребителите и бяха изобличени в 

поддържане на политическото и икономическо статукво. Всъщност те 

биваха разпознавани като част от статуквото и за медиите се заговори като 

за основен проблем на обществото. Това означава, че медиите са все още 

важни за гражданите, но от тях се изисква налагането на нов дневен ред, а 

обществото стана по-чувствително към табуизирането на определени теми 

и все по-умело в разпознаването на манипулационните похвати, 

премълчаването, монтажа и пр.  

 

През 2013 г. със сигурност ще продължи процесът на трансформация и 

преструктуриране на каналите за достъп до информация. За съжаление 

новите медии не са панацея. Дори и да допринасят за запазването на 

демокрацията, като подобряват качеството и бързината на комуникацията, 

упражняват граждански контрол и допълват разнообразието от мнения и 

гласове в публичното пространство, те не могат да заменят 

професионалната журналистика.  

 

Изводи 

 

 Опасната диагноза за информационната зависимост на българските 

медии от изявите на министър-председателя Борисов се потвърди и през 

2012 г. 

 

 За трета поредна година в новините доминира институционалното 

отразяване, като дава значително предимство на управляващата партия 

и девалвира стойността на информацията. 
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 2012 г. е годината на най-масираната критика към медиите у нас. 

Темите за свободата на словото и за независимостта на средствата за 

масова информация отново са част от дневния ред на българското 

общество. 

 

 Наблюдава се тенденция блоговете, социалните мрежи и гражданските 

медии да допълват липсите от информация, анализ и обективно мнение 

по теми, които са неудобни за масовите медии. Но дори и да подобряват 

качеството и бързината на комуникацията и да допълват разнообразието 

от мнения в публичното пространство, те все още не са алтернатива на 

професионалната журналистика.  
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       Новините през 2012 година:  
  отново мегафон на властта 
    

   
 

Изминалата 2012 г. беше важна година за българските медии. Те станаха 

обект на все по-остри критики. Експерти, неправителствени организации, 

европейски институции, журналисти, публика и граждански активисти се 

концентрираха върху дълъг списък от тревожни тенденции. Сред най-

сериозните проблеми, които бяха назовани, са политическите и 

икономическите зависимости на медиите, недостатъчната прозрачност на 

капиталите, цензурата, автоцензурата, ограниченият плурализъм, ниските 

професионални стандарти и др. Накратко, през 2012 г. несъвършенствата 

на средата станаха все по-широко разпознавани. Дали обаче 

задълбочаването на критичното отношение успя да рефлектира върху 

самото медийно съдържание? Настъпиха ли качествени промени в 

политиките на медийно отразяване в сравнение с предходните години?  

 

Мониторингът на българските новинарски сайтове показва върху какви 

новини акцентираха онлайн медиите през 2012 г.: кои бяха 

фаворизираните политически субекти и кои събития бяха изведени на 

преден план. Анализът е базиран върху данни, извлечени с помощта на 

системата за електронен мониторинг ЕММ News Explorer.  

 

Политическите актьори 

 

И през 2012 г. фигурата с най-висока информационна тежест е министър-

председателят Бойко Борисов. Той е сред водещите субекти в новините в 

329 от общо 366 дни (фигура 1). Разликата в новинарското присъствие на 

Борисов в сравнение с предходната година е незначителна – спад от едва 2 

Николета Даскалова 
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дни. Лидерското място на премиера за поредна година е непоклатимо, той 

остава властовата фигура, която в най-голяма степен акумулира медийно 

внимание. След него се нареждат министърът на вътрешните работи 

Цветан Цветанов – 240 дни, президентът Росен Плевнелиев – 217 дни, и 

министърът на финансите Симеон Дянков – 167 дни.  

 

Тази конфигурация повтаря ситуацията от 2011 г., когато също най-

отразявани бяха премиерът, двамата вицепремиери и президентът (тогава 

Георги Първанов). Оказва се обаче, че сегашният президент е много по-

магнетичен за медиите от предходния. През 2012 г. Плевнелиев е с цели 64 

дни повече в най-разпространяваните новини, отколкото Първанов през 

2011 г. Нещо повече, встъпилият в длъжност през януари 2012 г. президент 

Плевнелиев е политикът с най-значително повишаване на новинарската си 

стойност – налице е ръст от 85 дни в сравнение с 2011 г. Количествените 

данни красноречиво показват, че в първата година от мандата си 

Плевнелиев успява да се наложи като важен притегателен център на 

новинарски интерес.  
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Фигура 1. Политическите лица с най-интензивно медийно присъствие: брой дни сред 
топ субектите в новинарските сайтове, 2012 г. Цифрите в скоби показват разликата 
в стойностите (брой дни) в сравнение с 2011 г. 
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Макар и не толкова внушителен, ръст в информационното си присъствие 

отбелязват и лидерът на БСП Сергей Станишев – 153 дни (+24 дни в 

сравнение с 2011 г.), министърът на земеделието Мирослав Найденов – 112 

дни (+18), кметът на София Йорданка Фандъкова – 104 дни (+18), и 

външният министър Николай Младенов – 98 дни (+19). На другия полюс, 

сред водещите политически субекти, които бележат спад в медийното си 

присъствие през 2012 спрямо 2011 г., са Симеон Дянков (-36), Иван Костов 

(101 дни, -22), Георги Първанов (97 дни, -56), бившият министър на 

икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков (54 дни, -95). 

 

Големият „печеливш”, който можем да откроим от този сравнителен 

прочит на данните, безспорно е президентът Росен Плевнелиев. Освен с 

често присъствие в новините, Плевнелиев се радва и на преобладаващо 

благоприятно медийно отношение. Отразяването на президентските изяви 

рядко излиза от рамките на идеалния институционален образ – позитивно 

звучащи послания, надпартийна безконфликтност, премерена строгост, 

балансиран популизъм. Остава впечатлението, че през 2012 г. медиите са 

добронамерен партньор на президентския PR екип.  

 

Другият политик, за който 2012 г. носи съществени информационни 

дивиденти, е Сергей Станишев. Двете победи на Станишев – избирането 

му за председател на Партията на европейските социалисти и 

преизбирането му за лидер на БСП – го поставят в позитивен новинарски 

контекст, което носи важни стимули за публичния му образ и за 

политическата му кариера като цяло. Тези позитиви допълнително 

затвърждават медийното представяне на Станишев като най-активния 

опозиционен лидер.  

 

Третият политик със сравнително успешна медийна година е Йорданка 

Фандъкова. От 12-то място по присъствие в новините през 2011 г. тя се 

изкачва на 7-мо през 2012 г. Тази тенденция е придружена от засилване на 

позитивното медийно отношение към кмета на София през втората 

половина на 2012 г. 

 

На този фон, големият „губещ” в новинарското отразяване през 2012 г. е 

бившият президент Георги Първанов. От началото на годината медийният 
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интерес към Първанов следва низходяща траектория, а през второто 

полугодие почти напълно затихва (фигура 2.2). През годината са налице и 

допълнителни имиджови ограничения за бившия държавен глава заради 

преобладаващо негативния тон на споменаване на името му. Подобно 

медийно обезвластяване поставя Първанов в неблагоприятна позиция при 

евентуални бъдещи политически интереси от негова страна.  

 

Кои са опозиционните представители с видимо присъствие в 

информационното пространство? На първо място това е председателят на 

БСП Сергей Станишев (153 дни), който се нарежда веднага след премиера, 

вицепремиерите и президента. Другите представители на опозицията, 

които успяват да намерят място във водещите новини, са Иван Костов от 

ДСБ (111 дни), Меглена Кунева от „България за гражданите” (68 дни) и 

бившият лидер на СДС Мартин Димитров (67 дни). С изключение на 

Станишев, всички те бележат спад в медийното си присъствие в сравнение 

с предходната година. Лидери като Яне Янев (РЗС), Волен Сидеров 

(„Атака”) и Ахмед Доган (ДПС) са едва в периферията на новинарския 

интерес (фиг. 2.1). 
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Фигура 2.1. Политическите лидери сред топ субектите в новинарските сайтове: 
месечна динамика (брой дни, 2012 г.). 

 

Общият поглед върху медийното присъствие на представителите на 

политическите сили показва, че и през 2012 г. се запазва тенденцията на 

дисбалансирано представяне на власт и опозиция. Медийното 
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привилегироване продължава да е на страната на управляващите. В същото 

време е налице и любопитна тенденция на селективно фаворизиране на 

опозицията. Макар и слабо, дистанцията в отразяването на Бойко Борисов 

и Сергей Станишев намалява (съотношение 2.2 пъти в полза на Борисов), 

докато дисбалансът в отразяването на лидера на ГЕРБ и на 

второстепенните опозиционни сили се задълбочава (Костов и Кунева са 

съответно 3.3 и 4.8 пъти по-слабо отразявани от Борисов). В тази смисъл 

отново се наблюдава тенденцията, която беше характерна за 

кандидатпрезидентската кампания през 2011 г., а именно представяне на 

политическия плурализъм преди всичко по линията ГЕРБ – БСП. От друга 

страна е налице и едно важно пренареждане на видимостта на 

опозиционните говорители – през 2012 г. гласът на Меглена Кунева трайно 

измества гласовете на Яне Янев и Волен Сидеров във водещите новини. 

Като изразител на позициите на ДПС пък през годината по-активно се 

изявява Лютви Местан, отколкото председателят на партията Ахмед 

Доган, който, традиционно, остава по-скоро в медийна сянка. 

 

0

5

10

15

20

25

30

ян
уа

ри

ф
ев

ру
ар

и
мар

т

ап
ри

л
май

ю
ни

ю
ли

 

ав
гу

ст

се
пт

ем
вр

и

ок
то

м
вр

и

но
ем

вр
и

дек
ем

вр
и

Бойко Борисов
(премиер)

Росен Плевнелиев
(президент)

Йорданка Фандъкова
(кмет, София)

Георги Първанов
(бивш президент)

Борис Велчев
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(председател на НС)

 
Фигура 2.2. Представителите на ключови постове сред топ субектите в 
новинарските сайтове: месечна динамика (брой дни, 2012 г.). 

 

Интерес представлява и сравнителният поглед към информационната 

популярност на представителите на основните постове и институции 

(фигура 2.2). Данните показват новинарско съсредоточаване върху 

премиерския пост, на второ място е интересът към президента, а на трето – 
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към кмета на София. Председателят на Народното събрание за поредна 

година е в дъното на тази класация, което е един от признаците за по-

слабите медийни позиции като цяло на законодателната власт спрямо 

изпълнителната – устойчива тенденция, която се запазва от последните 

парламентарни избори насам.  

   

Водещите теми 

 

Мониторингът на новинарските сайтове показва концентрация на медийно 

отразяване по три основни дългосрочни теми: 1) ядрена енергетика, 

бъдещето на АЕЦ „Белене” и референдума; 2) стачки и протести; 3) 

проблеми в съдебната система. Ескалация на новинарски интерес 

регистрират две кризисни събития: 1) атентатът на летище Бургас през юли 

и 2) земетресението в Перник през май. Темата, която акумулира най-

много информационни единици на месечна база, е терористичният акт в 

Бургас. Значимите месечни пикове в интереса към дългосрочно 

развиващите се теми препращат към: януарската стачка в „Мини Марица-

изток”; въпроса за АЕЦ „Белене” през март, когато се повдига въпросът за 

позицията на правителството по проекта „Белене”, и през октомври, когато 

се дискутира бъдещият референдум за атомната централа; скандалния 

ноемврийския казус с избора на конституционен съдия.  

 

Прави впечатление, че отразяването на протестните събития през годината 

достига най-висока точка по време на стачката на работниците във 

въгледобивното предприятие „Мини Марица-изток”. На второ място в този 

род новини се нарежда миксът от декемврийски протести – на учените 

срещу проблемите в образованието, на работниците във ВМЗ-Сопот, и най-

вече на жителите на Банско с искания за разширяване на ски зоната. Едва 

на трето място в тази тематична линия е отразяването на юнските 

протестите на Орлов мост срещу промените в Закона за горите. Почти два 

пъти повече информационни единици са посветени на стачката в „Мини 

Марица-изток”, отколкото на събитията на Орлов мост. Нещо повече – 

превес в отразяването на казуса „Орлов мост” има не гласът на 

протестиращите, а институционалният глас (премиерът Борисов, министър 

Цветанов, кметът Фандъкова и др.) и гледната точка на контра-

протестиращите, т.е. на защитниците на промените в Закона на горите. 
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Това наблюдение е изключително симптоматично за разликата в 

ценностите и приоритетите между мейнстрийм медиите, от една страна, и 

социалните мрежи и блогърите, от друга (виж текстовете на Марина 

Кирова, Ели Александрова и Василена Йорданова в настоящия доклад). С 

някои изключения редакционната политика и дневният ред на 

новинарските сайтове са по-близо до „старите” медии, отколкото до 

медиите на гражданите.  
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Фигура 3. Темите сред водещите новини: месечна динамика (брой инф. единици, 2012 

г.). 

 

На фона на споменатите акценти в новинарските потоци през годината, 

темата за изборите се появява спорадично, без да регистрира съществена 

концентрация на информационни единици. Единствено в самия край на 

годината, през декември, се заговаря по-активно за евентуални коалиции и 

междупартийни конфигурации в контекста на парламентарните избори 

през 2013 г. Въпреки слабото присъствие на конкретни теми около 

изборите, предизборният дух ни най-малко не отсъства от новинарското 

пространство през 2012 г. Той се изразява в постоянното лансиране на 

популистки послания и на персонални нападки между политическите 

опоненти – както от страна на управляващите, така и от страна на 

опозицията. В тази ситуация преобладаващата част от медиите се 

превръщат в удобен усилвател на атракционно-популистки репертоари.  
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В допълнение, от значение е и въпросът доколко медиите проявяват 

чувствителност към собственото си състояние. Мониторингът отчита 

няколко отделни случая, в които акценти от текущи развития в медийната 

среда успяват да „пробият” сред водещите новини. Информацията от този 

род включва обвиненията за пране на пари срещу Любомир Павлов и 

Огнян Донев, продажбата на ИПК „Родина”, присъдата срещу 

журналистката от Русе Ася Пенчева, осъдена за, както се извежда в 

новините, „добре свършена работа”, претенциите на Алфа Банк към 

издателя „Икономедия”. Информационната стойност на подобни новини 

бързо се изчерпва и те не успяват да се разгърнат в устойчиви сюжети. 

Единственото изключение е в края на месец декември, когато се ражда 

конфликтът между Булсатком и bTV Media Group и темата, развълнувала 

голяма част от медийната общност, се превръща в интригуващ новинарски 

сериал. Дали обаче медиите допускат проблематизиране на своите пороци 

в информационното пространство, което конструират? Отговорът е: 

частично, ограничено и избирателно. С най-голям шанс да бъдат 

представени като водещи новини са критични послания, инициирани от 

външен източник – западни медии или чуждестранни представители. Но 

дори и в подобни случаи изразената критика няма потенциала да се 

закрепи в централния дневен ред на медиите и да предизвика съществен 

дебат. Напротив, опитите за дискусия биват парирани от 

мултиплицирането на гласа на властта. Когато през месец ноември 

журналисти поставят пред премиера въпроса за монопола, свободата и 

независимостта на медиите в страната, Борисов репликира, че „по-голяма 

прозрачност и по-голяма свобода на словото няма”.1 И репликата бързо се 

превръща във водеща новина. 

 

                                                
1 Виж Лалов, Никола (2012). Борисов: По-голяма прозрачност и по-голяма свобода на словото няма, 
Mediapool, <http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-
%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-news199720.html>. 
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Изводи 

 

Годишният анализ на онлайн новинарското пространство откроява няколко 

важни заключения: 

 

 На първо място, през 2012 г. не настъпват значими обрати в политиките 

на отразяване на обществения и политически живот в страната. Запазва 

се устойчивата тенденция на фаворизиране на властта през фигурата на 

премиера Бойко Борисов. Флиртът с властимащите се разширява и по 

линия на президентската институция – през първата година от мандата 

си държавният глава Росен Плевнелиев се утвърждава като позитивен 

медиен герой.   

 

 Дневният ред на медиите продължава да следва дневния ред на 

управляващите. Институционалните съобщения и PR послания успешно 

колонизират новинарското пространство.  

 

 Политическият плурализъм в медийното пространство остава силно 

деформиран в полза на статуквото. Налице е тенденция на опростяване 

на политическото разнообразие по оста ГЕРБ – БСП. Все пак, 

прогнозите за 2013 г. са за кампанийно разширяване на плурализма и 

многогласието и за по-голяма публична видимост на второстепенните 

политически алтернативи в контекста на предстоящите избори.  

 

 Пропускливостта на критични послания в новините остава ограничена. 

Популизмът продължава да доминира и да потиска възможностите за 

дебат.  

 

 На фона на посочените тенденции, като особено тревожна се очертава 

слабата медийна чувствителност към проблемите в самата медийна 

среда. На този етап недемократичните развития устояват пред 

засилващата се критика, а волята за промяна от страна на медиите е все 

още дефицит. 

  

  

 



 43 

 
 
 
 
 
 
 

       За ЕС: повече политически,  
  отколкото медиен ентусиазъм 

   
 
 

Водещите тенденции  
 

До средата на 2012 г. отразяването на европейските теми в българските 

медии следваше тенденцията от 2011 г. – представяне на публикации, в 

които се акцентира върху националните проблеми. В информационното 

пространство доминираше декларативното изтъкване от страна на 

правителството за постигнати успехи със средства от европейските 

фондове. Журналистическият интерес към редица международни данни за 

липсата на напредък и дори за изоставане на страната като членка на 

Европейския съюз беше минимален. Така например без отзвук остана 

въпросът защо според Индекса за просперитет на лондонския Legatum 

Institutе България е „умерено просперираща с елементи на голямо 

недоволство държава”.1 Тревожните изводи от изследвания на Евростат за 

нивото на бедност в страната,2 на „Фрийдъм Хаус” за свободата на 

медиите,3 както и на Европейската комисия за нивото на грамотност4 бяха 

отразени, но не предизвикаха сериозен анализ. 
 

Основните фигури, през които европейската тема влизаше в новините, 

бяха премиерът Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и 

благоустройството Лиляна Павлова. Прегледът на снимкови материали в 

пресата от последните месеци на 2012 г. показа как държавната машина е 

                                                
1 Виж „България: умерено просперираща с много недоволни”, Дневник, 31.10.2012, 
<http://www.dnevnik.bg/sviat/2012/10/31/1937481_bulgariia_umereno_prosperirashta_s_mnogo_nedovolni/>. 
2 Виж Виткова, Нора (2012), „България най-бедна в ЕС обяви Евростат”, news.bg, 
<http://news.ibox.bg/news/id_1103716396>. 
3 Виж „Фрийдъм Хаус: Демократичните реформи в България с ново отстъпление”, Darik News, 
<http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=914484>. 
4 Виж „ЕК: Европа се нуждае от повече грамотни граждани”, Novinite.bg, 
<http://novinite.bg/articles/19245/EK-Evropa-se-nujdae-ot-poveche-gramotni-grajdani>. 

Мая Цанева 
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ангажирана активно за успеха на националната политика на регионално 

развитие с европейски средства. Премиерът Борисов и министър Павлова 

са заедно на около две трети от тези фотоси. 

 

На второ място по медийно присъствие са министърът, отговорен за 

управлението на субсидиите от ЕС Томислав Дончев и министърът на 

земеделието Мирослав Найденов. Аритметиката на усвоени средства за 

регионално развитие и земеделие, които носят основните позитиви от 

членството, заемаше челно място във всички видове медии. 
 

През втората половина на 2012 г. се засили имиджовата употреба на 

европейската политическа и институционална принадлежност на 

основните медийни герои. Тази тенденция бе подхранена от натрупването 

на събития, свързани с посещения в България на представители на 

Европейската комисия и на Европарламента. В някои от тези посещения 

беше изразена остра критика към ситуацията в страната. Въпреки това 

възможностите за реални дебати по европейските политики не се 

реализираха. В този контекст пролича дефицитът на журналистически 

потенциал за интерпретиране на фактите и проблемите в дълбочина, извън 

рамката на обичайните злободневни теми. 
 

Новите нюанси 
 

През лятото на 2012 г. безкритичното отношение на медиите към 

управленските успехи на правителството започна да се пропуква и да 

преминава към неутрално и критично. 
 

С постепенното приближаване на медиите до предизборен режим, предвид 

предстоящите през 2013 г. парламентарни избори, се увеличи и видимостта 

на опозицията в познатата ни парадигма на сравнения и взаимни 

обвинения с управляващите относно липсата на успехи и наличието на 

злоупотреби в контекста на европейското членство. 

 

България и Европейският съюз: темата за средствата 
 

И през 2012 г. Европейският съюз беше представян като основен двигател 

в провеждането на успешни национални политики, също както през 2009 г. 
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и 2010 г. Тази тенденция отговаря на очакванията на повече от три 

четвърти от българите, които продължават да смятат, че Европейският 

съюз трябва да играе важна роля в справянето с всеки от основните 

проблеми, с които държавата се сблъсква – например тежките реформи в 

икономиката и в правосъдието или борбата с корупцията (Стандартен 

Евробарометър 77 от пролетта на 20125). Според данните 55% от 

сънародниците ни вярват на ЕС, в сравнение с 30 на сто от тях, които се 

осланят на правителството. 
 

В този контекст се вписва и коментарът на премиера Борисов за 

модернизирането на центъра на София: “80% от тях (средствата – б.а) са 

европейски пари. Само 20% са от пари на българския данъкоплатец” 

(интервю на Сашо Диков за предаването „Пет за четири” на Канал 36). Ако 

обърнем внимание на тази стандартна фраза, изречена в края на петата 

година от присъединяването на страната ни към ЕС, ще установим, че 

според премиера парите на Съюза са основен донор за развитие, а 

приносът на българите като европейски граждани, които също допринасят 

за структурните фондове, не се отчита. 

 

Но „да се разчита само на европейските пари е тъжно и нереалистично”, 

поясни министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. 

В интервю пред в. „Капитал Daily” от юни той каза, че „не бива да 

забравяме, че говорим за изразходването на публичен ресурс, който е 

ресурсът на българските и на европейските данъкоплатци”.7 
 

Дефицитът на сериозни размишления или анализи в медиите по често 

срещаната формулировка на премиера показва колко силни са нагласите 

към донорската роля на Европейския съюз за развитието на страната ни, 

докато идеята за принадлежност към ЕС остава на заден план. 
 

                                                
5 Виж <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_anx_en.pdf>. 
6 Виж <http://www.focus-news.net/?id=f23184>. 
7 Виж Колева, Жени (2012), „Томислав Дончев: Да се разчита само на европейските пари е тъжно и 
нереалистично”, Дневник, 24.06.2012, <http://www.dnevnik.bg/intervju/2012/06/24 
/1852633_tomislav_donchev_da_se_razchita_samo_na_evropeiskite/>. 
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За европейските политики и европейските политици 
 

И през изминалата година реалните дебати върху българския принос за ЕС 

и относно формирането на националните позиции по европейски политики 

бяха по-скоро рядкост. Интересът към наднационалните теми остана 

спорадичен. Българските медии не потърсиха отговори на нерешените 

въпроси на ниво по-високо от националното. 
 

Независимо от ресора си – международно сътрудничество и хуманитарна 

помощ – европейският комисар Кристалина Георгиева бе представяна от 

политици и медии като най-предпочитания лакмус за успеха на 

националните реформи: „Европа продължава да има най-силната 

икономика в света и смятам, че е в състояние да реши проблемите си и да 

търси макроикономическа стабилност. У нас, както заяви и еврокомисар 

Кристалина Георгиева, този въпрос е решен” (интервю с Цветан Цветанов, 

в. „Стандарт”8). 
 

Европейската политическа подкрепа за правителство и опозиция влезе 

активно във вътрешнополитическите спорове. Тази тенденция ще се засили 

с наближаването на вота за национални депутати и за български 

представители в ЕП. През изминалата година специализиран мониторинг 

на отразяването на Парламента показа засилена персонализация на 

фигурите на евродепутатите, докато медийното отразяване на 

институцията остава на заден план.9 

 

Имиджовото представяне на ЕП ще се подсили с две нови лица сред 

българските членове – Моника Панайотова и Преслав Борисов от партия 

ГЕРБ. Личността на Борисов вероятно ще предизвика медийни коментари 

относно адекватността на неговата кандидатура – той бе помолен да 

подаде оставка като заместник-министър на земеделието през 2010 г. 

поради неясни причини, свързани с вероятен конфликт на интереси и 

несправяне с работата. „Не харесвах работата му. Имаше и свои причини, 

                                                
8 Виж Апостолова, Йова (2012), „Лявата вълна не е страшна за ГЕРБ”, Стандарт, 08.05.2012, 
<http://www.standartnews.com/interviews/lyavata_valna_ne_e_strashna_za_gerb_-147897.html>. 
9 Виж Даскалова, Николета (2012), Европейски парламент в българските медии: медиен мониторинг 
2012. Графичен доклад. София: Фондация „Медийна демокрация”, <http://www.fmd.bg/?p=7046>. 
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също, да не иска да изпълнява тази длъжност. Помолих го да си подаде 

оставката и той го направи”, лаконично обясни премиерът тогава.10 
 

*** 

 

2012 г. изобилстваше от европейски дебати, междуправителствени срещи, 

интересни сесии на Европейския парламент, но те очаквано се оказаха 

интересни само за ограничен брой специализирани медии и предавания. 

Затова и дискурсът за българското членство в ЕС до голяма степен остана 

извън вниманието на журналистите. Очакванията са през 2013 г. 

предизборният цикъл да следва модела на имиджово използване на 

европейската принадлежност за политически цели, медийният интерес към 

наднационалните европейски теми да бъде сравнително слаб, да продължи 

отразяването на събития с кратка актуалност и етикет „ЕС”, които обаче не 

носят сериозна добавена стойност за европейската принадлежност на 

България. 
 

Изводи 
 

 Декларативното изтъкване от страна на правителството на постигнати 

успехи със средства от европейските фондове надделя над реалните 

дебати върху българския принос за ЕС.  
 

 Засилената имиджова употреба на европейската политическа подкрепа 

за правителство и опозиция доведе до връщане на познатата парадигма 

на сравнения и взаимни обвинения относно липсата на успехи и 

наличието на злоупотреби в контекста на европейското членство. 
 

 Макар и да има признаци за изчерпване на медийното търпение към ПР 

представянето на европейската политика на кабинета, отразяването на 

събития с кратка актуалност и етикет „ЕС” остава тенденция, която ще 

се засилва през изборния сезон. 
                                                
10 Виж Лалов, Никола (2010), Зам.-агроминистърът Преслав Борисов „помолен” за оставка, наследява го 
жена, Mediapool, 30.04.2010, <http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BC-
%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A
%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-news164746.html>. 
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     Лайфстайл медиите – политиката на интимността 
   
 
 

Лайфстайлът става все по моден. Това изречение изглежда тавтологично, 

но всъщност най-кратко и точно описва ключовата тенденция в 

наблюдаваната медийна зона през 2012 г. Докато през 2011 г. фокусът 

върху външния вид и личния живот на политиците се активизираше от 

медиите само по време на предизборна кампания, през 2012 г. стана 

редовно ползвана и очаквана техника, възприета не само от 

развлекателните, но и от качествените медии.1 „Новината” за периода беше 

засиленото мъжко присъствие в полето на лайфстайла. Ако преди жените в 

политиката бяха тези, които по-често дефилираха на страниците на модни 

и светски списания, както и в тв предавания, и охотно споделяха лични 

подробности, сега категорично може да се каже, че това статукво е 

разрушено. Събитието, което „легализира” промяната, беше обширното 

интервю на министър-председателя Бойко Борисов в списание „Love 

Style”. Макар че премиерът и преди това често се е появявал на страниците 

на подобен вид издания, държал се е фамилиарно с журналисти и винаги с 

лекота е споделял подробности от частен характер, посоченото интервю с 

фотосесията към него (юни 2012 г.) изигра ролята на образцов модел за 

подражание от останалите политически фигури. В него ясно могат да се 

проследят основните линии при изграждането на образа на печелившия 

(симпатичния, имитирания) политик: героичност, но и човечност; 

безрезервна отдаденост на държавните дела, но и романтизъм; откритост и 

искреност, но и загадъчност; модерност и еманципация, но и 

патриархалност.  

 

                                                
1 В този смисъл може да се каже, че българският политически живот, погледнат през медиите, се намира 
в непрекъсната предизборна кампания. 

Силвия Петрова 
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По този начин, чрез собствената си образцова изява, премиерът зададе 

модела на политическа идентичност, който с лекота се пое както от 

медиите, така и от колегите му. Пример за това са зачестилите лайфстайл 

изяви на политици (Симеон Дянков в „Max”, Вежди Рашидов в „Биограф”, 

Цецка Цачева и Маргарита Попова в „Мери”, Йорданка Фандъкова в „Ева” 

и „Всичко за жената” и т.н.).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Източник: сп. „Love Style”.                                                                                           Източник: сп. „Max”. 

 

Още едно ключово за зоната събитие през 2012 г. беше неочаквано шумно 

отразеното от медиите посрещане на холивудските актьори Робърт Де 

Ниро и Джон Траволта лично от премиера Борисов и министъра на 

културата Рашидов,2 което добави допълнителни щрихи към героичния им 

и лъскав имидж, диктуван от правилата на масовата култура. 

 

Представянето на политиците през лайфстайл призмата, а не през идеи, 

тези и политически пристрастия стана популярен подход през изследвания 

период не само за специализираните, но и за голяма част от останалите 

                                                
2 Виж Петрова, Силвия (2012), Политика по холивудски. София: Фондация “Медийна демокрация”, 
<http://www.fmd.bg/?p=6936>. 
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медии. Подобно развитие можеше да се очаква като следствие от 

предходната година, когато акцентът върху лайфстайла неминуемо водеше 

до засилено внимание. В резултат от все по-честото въвеждане на 

лайфстайл реториката, се промени и начинът на поднасяне на новините – 

акцентът вече е повече върху личната история, а не върху общата картина, 

коментарите, анализите и предложенията за решения на проблемите. През 

личната история се конструират не само политическите фигури, но и 

самите новини във водещи медии (bTV, Нова телевизия): търси се драмата, 

хепиендът, екшънът, комедийното или трагичното. Умението за 

въобразяване и поднасяне на интимни подробности в атрактивен вид се 

цени повече от обективността и критичната гледна точка. През изминалата 

година този механизъм за конструиране на медийно съдържание ставаше 

все по-натрапчив и влиятелен, в резултат на което публичността продължи 

да се стопява, стигайки до хаотичен сбор от частни истории: късчета лична 

драма, интересни хобита, семейни тайни, битови подробности. Изобилието 

от интимни детайли се оказа подклаждано от няколко страни: 

икономическата криза, която принуди медиите да търсят алтернативни 

начини за оцеляване; стремежът на политическите фигури лесно да 

завладеят избирателна (или по-точно, фенска) маса; жаждата на 

аудиторията за новини с развлекателен характер.   

 

Резултатът е, че все по-рядко събитията и образите се приемат насериозно, 

реалността се слива с фикцията, новинарската емисия – с филма, който 

следва. Губи се доверието в медиите и в институциите като цяло, нито една 

новина не буди безрезервно доверие. Очевидна е и тенденцията медиите да 

произвеждат митове, чрез които предлагат обяснение за случващото се. 

Става дума за набор от клишета и стереотипи, които се опитват да 

действат на подсъзнателно ниво, опростявайки действителността и 

предлагайки лесносмилаеми отговори. Частният живот се представя през 

няколко основни мита: щастливият семеен живот, хобитата, спортът, 

традиционно полово разделените роли на мъжа и жената. Политикът, 

който откаже или не успее да се впише в този сценарий, се заклеймява като 

недостатъчно искрен, което значи – незаслужаващ доверие и в обществен 

план.  
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Силното разпространение на лайфстайл дискурса в българската медийна 

среда доближава конструирането на политическите образи до механизмите 

на социалната мрежа Фейсбук. Политиците създават идентичността си по 

правилата на Фейсбук – поднасят от себе си само забавни, оригинални 

парченца, с които задоволяват любопитството на избирателите си и 

собствената си суета. Липсва цялостност, а подобно на техните собствени 

фигури, политическият живот е фрагментиран, клюкарски, мъгляв, но с 

претенцията за лъскавост. Посоката на интереса е главно към клюката, 

изолирания детайл, „жълтото”. В резултат на това се губи общата 

представа за политическа картина, няма дясно и ляво, а само отделни 

фигури, опитващи се да привлекат вниманието към себе си. Няма 

публичност, политическият живот е гигантска приятелско-вражеска 

сбирка, на която се споделят интимни подробности, разменят се лични 

шеги и нападки, използват се подмолни стратегии, нанасят се удари под 

кръста. Най-важните неща се научават „под сурдинка”, винаги съществува 

елемент на несериозност, на забавност, на (само)ирония. Важно е една 

„новина” да е пикантна и интригуваща, а не обективна и достоверна. В 

този смисъл като че ли нищо не заслужава сериозно отношение и голям 

дебат. Публичността не е сериозно занимание, а арена за забава.  

 

Медиите и политиците се държат и помежду си свойски, интимно, няма 

дистанция и респект.3 Изчезва отношението наблюдател–наблюдаван, няма 

критерии, нито критици. В този контекст корупцията, заплахите и 

договорките са обичайно, всекидневно занимание, което вече не буди 

възмущение или дори учудване. 

 

Масовото използване на лайфстайл реториката би могло да се обясни с 

факта, че тя се възприема като обратната страна на конфликтното 

говорене, възприето от някои медии. Лайфстайл дискурсът разказва 

бляскави, уютни, семейни, идеални истории. Там няма неудобни въпроси, 

разговорът е фамилиарен, липсват „горещи” теми. Така по изпитаните 

правила на популярната култура политиката се превръща в безопасна зона, 

                                                
3 За подробности по този въпрос виж резултатите от изследването „Застрашените свобода и плурализъм 
на медиите”, публикувани в сп. Обектив , бр. 204, 2012,  
<http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/issn-1310-3911/2012-11/broj-204/>. 



 52 

а гражданите – в анонимна избирателна маса, която има право да 

симпатизира на положителните герои и да игнорира неприятните.  

 

В този смисъл през 2012 г. качествената журналистика все по-рядко 

успяваше да напомни за себе си, което е очакван резултат на фона на 

водещите се медийни войни и все по-плътното сливане между 

политически, икономически и медийни интереси.  

 

Основни изводи за тенденциите в зоната през 2012 година 

 

 Превес на частното над публичното. Свеждане на публичността до 

хаотичен сбор от слухове и драматични лични истории. 

 

 Ограничаване на политическите личности в определен брой 

предварително зададени стереотипи на поведение. Медийният дискурс 

борави с клишета. Наблюдава се тяга към клюката, избягване на 

сериозните теми. 

 

 Липса на аналитични, коментиращи текстове и материали за сметка на 

лични истории, често разказани (уж) от първо лице.  

 

 Новостта на 2012 в наблюдаваната зона е, че мъжете подчертано по-

активно се изявяват в лайфстайл сектора не само в периода на 

предизборна кампания, а като цяло. Лайфстайлът е един от най-

предпочитаните и работещи инструменти за политически ПР.  
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  Таблоидната 2012 година: липси и апокалипсиси  
 
  Събитията в наблюдаваната зона през годината в ключови думи,  
  с оценка на явленията и едно пророчество за бъдещето  
  на „България Днес” и „Всеки ден” след края на света 

   
 
 

Омраза 

 

Месеци след приключването на „Избори 2011” „Всеки ден” продължи да 

води очернящата си кампания срещу независимия кандидат за президент 

Меглена Кунева. „България Днес” видя бившия еврокомисар по-скоро в 

ролята на потенциален лидер на нова партия и започна да се интересува от 

възможностите за бъдещи колаборации на Кунева с формации като СДС и 

НДСВ. Началото на таблоидната 2012 година бе белязано от липсата на 

ярки събития в медийното говорене, а динамичната есен на разпределяне 

на власт се превръща в тема, по инерция „претоплена” от таблоидите и 

сервирана на аудиторията без ентусиазъм. Раздвижване в съдържанието на 

„България Днес” и „Всеки ден” се наблюдава единствено в резултат на 

интереса около встъпилия в длъжност Росен Плевнелиев, към когото 

отношението и на двата ежедневника е по-скоро негативно заради 

публичните упреци към решението на новата Първа дама да остане в сянка 

и далеч от протокола.  

 

Бедствие 

 

Таблоидите предсказаха земетресенията. Първата страница на „България 

Днес” от 24 октомври 2011 г. със заглавие „Кошмар! Само трусове до 

балотажа” се мултиплицира в десетки страници през май 2012 г. 

Благодарение на комфорта от знака за равенство между това да напишеш 

Богдана Денчева 



 54 

лъжа и да напишеш истина, в която никой няма да повярва, защото си 

„жълт”, „България Днес” и „Всеки ден” устояха на пазарните трусове и 

останаха посветени на мисията да се конкурират, без да влагат енергия в 

създаването на „нови” новини. С темата за земетресенията 

всекидневниците таблоиди изгубиха интерес към политиката и изживяха 

своята пролет на битови пророчества – тенденция, наложена от таблоидите 

седмичници още преди години.  

 

Война 

 

През юли 2012 г. „България Днес” и „Всеки ден” навършиха една година 

от издаването на пилотните си броеве. Бързото и ловко заемане на 

пазарната ниша е създало усещането, че двата ежедневника същестуват от 

по-дълго време – таблоидният привкус е белязал трайно българския 

медиен амбиент, а корици и заглавия на ръба на цензурата са приемани 

като необходимото жанрово разнообразие. По време на Mediamixx 2012 и 

публичното изслушване относно свободата на българските медии в 

Брюксел понятието „медийна война” официално и окончателно се 

легитимира в обществено-политическото говорене. Публичните нападки 

между медийните групировки, създали „България Днес” и „Всеки ден”, 

медийното злословене срещу медии, както и разногласията между двата 

издателски съюза сбъднаха прогнозата, направена в същия период година 

по-рано, според която проблемите с монопола, медийната собственост и 

свободата на словото в пазара с печатни медии в България биха се 

задълбочили, ако останат неразрешени.  

 

Цикличност 

 

През есента на 2012 г., след дълги месеци на конфронтация, „България 

Днес” и „Всеки ден” изненадващо обявиха временно примирие и дори се 

допълваха съдържателно. Отсъствието на важни обществено-политически 

въпроси за отразяване бе компенсирано с тематиката, в която таблоидите 

са най-добри: шоуто, клюките, звездоманията. Заради телевизионния 

риалити възход на „VIP Brother” месеците септември, октомври и ноември 

могат да бъдат характеризирани като „златна есен” за всекидневниците 

таблоиди. Метафората е неизбежна: във фокуса на „България Днес” и 
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„Всеки ден” се редуваха да попадат Златка Димитрова и Стефан Данаилов. 

Наблюдава се тенденция, според която таблоидното съдържание прелива 

от телевизионните медии в печатните и обратно, придавайки на медиите 

характеристиките на поточна линия.  

 

Некролози 

 

Добър пример за подобна цикличност е начинът, по който 

всекидневниците таблоиди си спомниха за случая „Катуница“. Още от 

първата си поява на пазара „България Днес” и „Всеки ден” често 

експлоатират темата за смъртта. Проблематичното в случая е, че при 

завръщането на Катуница във вестникарските колонки на показ бяха не 

поуките за обществото и държавата, а страданията на опечалените близки. 

Таблоидите са придобили функцията на некролози: дни, месеци, години 

след трагични случки да създават призрачното усещане за безнаказаност 

на виновните и неполучена справедливост за потърпевшите, сред които и 

колеги от журналистическата гилдия. 

 

Деморализация 

 

С теорията за превръщането на таблоидите в некролози кореспондират и 

траурните първи страници в памет на българския Патриарх Максим. 

„Всеки ден” дори сменя цвета на логото си от червен на черен и изписва 

многозначителното „1914–2012” вместо заглавие. Значителна част от 

обема и на „Всеки ден”, и на “България Днес” в деня след официалното 

обявяване на трагичната вест бе заета от материали по темата с 

българската православна църква. Тази внезапна подготвеност на 

таблоидите с десетки страници текст освен за слабостта им към 

трагичното, сигнализира и за необходимостта да бъде отклонено 

вниманието от ежедневната липса на качествено съдържание. Смесването 

на темите за висшето духовенство с обичайното за таблоидите 

комуникиране на низши страсти демонстрира свикването с още едно 

познато явление: занижаване на нивото на етичните стандарти в 

журналистическата професия. 
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Аполитеймънт 

 

Една година след „Избори 2011” политиката е далеч от фокуса на двата 

жълти всекидневника. „България Днес” все пак запазва своята 2-ра 

страница за кратки материали по темата, придържайки се към формулата, 

според която заглавието съдържа име на български политик. Прави 

впечатление, че този политик невинаги е премиерът. За разлика от своя 

конкурент по жанр, „Всеки ден” е започнал да симпатизира на Бойко 

Борисов повече в сравнение със същия период през 2011 г. „България 

Днес” все по-често се интересува от Меглена Кунева, докато „Всеки ден” 

прекратява очернящата си кампания срещу нея.  
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Стари или нови явления? 

 

Стари. Нагласата, че задачата на таблоидите всекидневници е да 

критикуват политиката, като ѝ изградят образа на мръсно занимание, както 

и ожесточаването на икономическите войни между медийните групировки, 

са тенденции, започнали през 2011 г. и доразвили се през 2012 г. 

Съсредоточаването на „България Днес” и „Всеки ден” в темите за смъртта, 

хайлайфа и апокалипсисите, както и несъобразяването на жълтата преса с 

основни етични стандарти на свой ред са явления, въведени от таблоидите 

седмичници, които таблоидите всекидневници удобно копират в 

ежедневното си функциониране.  

 

Оценка  

 

Отлична, заради начина, по който „България Днес” и „Всеки ден” съумяха 

да изтощят ситуационните информационни бумове – новият президент, 

земетресенията, слабите места на конкурентните издания, „VIP Brother”. 

Слаба, заради смисловото унифициране на смъртта на Патриарха с 

кончините на фигури от подземния свят и все по-тревожната липса на такт 

и усет за отсяване на важното от маловажното в ежедневното планиране на 

съдържанието (произволен пример е незаинтересоваността на таблоидите 

към протестите на Орлов мост през лятото на 2012 г.).  

 

Прогнози 

 

Темата за предстоящия референдум вероятно ще бъде изкомуникирана 

най-вече през таблоидната песимистична призма на смъртоносните 

болести и апокалиптични заплахи, до които би довела експлоатацията на 

ядрена енергетика. Макар преди година и половина „България Днес” и 

„Всеки ден” да стартираха с обещанието платформите им да не бъдат в 

услуга на ничия политика, пролетта и лятото на 2013 г. ще изобилстват от 

материали по темата с предстоящите парламентарни избори. Що се отнася 

до бъдещето на двата таблоида след края на света, то е обгърнато в пазарна 

мистика и изцяло зависи от капризите на висшия мениджмънт в 

издателските групи, от което потърпевши за съжаление биха били най-вече 

десетките журналисти, работещи в редакциите на двата вестника.  
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Изводи 

 

 „Всеки ден” изоставя негативната кампания срещу Меглена Кунева, все 

по-позитивен е спрямо Бойко Борисов, а “България Днес” се интересува 

все по-активно от Кунева и СДС. 

 

 Наблюдава се тенденцията на преливане на таблоидното съдържание от 

телевизионните медии в печатните, а „България Днес” и „Всеки ден” 

временно обявяват примирие около каузата „VIP Brother“. 

 

 Жълтите ежедневници са придобили функцията на некролози – тръбят 

за трагични случки с усещането за неполучена справедливост 

(Катуница) и превръщат в таблоидна сензация дори смъртта на 

Патриарх Максим. 

 

 Заради референдума за АЕЦ „Белене” таблоидната 2013 г. ще започне с 

търсенето на апокалиптични заплахи в консумацията на ядрена 

енергетика и ще продължи с интензивно експлоатиране на темата с 

предстоящите парламентарни избори. 
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  Социалните медии – катализатор  
  на гражданските протести 

   
 
 

2012 година мина под знака на протеста и несъгласието. Протест срещу 

статуквото, срещу беззаконието, срещу погазването на правата и 

интересите на гражданите. Именно в блогосферата без цензура се чуха 

много критики и атаки към различни управленски решения и действия. 

Някои оставаха ярка следа, като ключови теми в социалните медии, а 

други запалиха фитила и поставиха началото на реални протести. 

 

Още в началото на годината блогърите бурно алармираха, че 

правителството тайно е приело ACTA – „Търговско споразумение за борба 

с фалшифицирането”. Протестът срещу силно рестриктивния и нарушаващ 

правата документ светкавично превзе блогосферата, разрасна се и доби 

широка публичност. В резултат правителството оттегли подписа си от 

споразумението.  

 

Пак през януари гражданите и социалните медии изригнаха срещу 

решението на управляващите да разрешат добива на шистов газ чрез 

хидравличен удар. Блогърите се включиха активно и обстойно 

дискутираха опасностите при тази технология за добив. Енергийната тема 

остана изключително актуална през цялата година и с дискусията за 

ядрената енергетика и АЕЦ „Белене”, която добиваше все нови измерения 

и очертания, в зависимост от тенденцията в управленската политика. И ако 

отказът от строежа на втора АЕЦ бе мащабно отразен от всички медии, то 

поредното отваряне на проекта с появата на нов, неясен инвеститор бе 

ключова тема за анализ и критика основно в блогосферата. Темата остава 

Марина Кирова 
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отворена и в момента се обсъжда активно от блогърите заради насрочения 

референдум за ядрената енергетика.  

 

Съдебната система също бе тема с развитие, която се обсъждаше в 

блоговете с изключителен интерес. Блогърите се обявиха в подкрепа на 

уволнената съдия Мирослава Тодорова, проследиха активно избора на нов 

Висш съдебен съвет. Те следяха и коментираха неуспешните опити за 

избор на конституционен съдия в лицето на Венета Марковска и Галя 

Гугушева, а също така и избора на нов главен прокурор. През цялата 

година публично заявяваха интереса си към темата и настояваха за 

прозрачност в делата и в изборните процедури и решения, като не скриваха 

мненията си, че в съдебната система всичко е въпрос на задкулисни 

договорки, корупция и сляпо магистратско подчинение към 

управляващите.  

 

Безспорно обаче събитието на годината бяха протестите срещу промените 

в Закона за горите. Участниците в тях се самоорганизираха спонтанно 

посредством блогове, Туитър, Фейсбук. Първоначално действията на 

протестиращите бяха игнорирани от традиционните медии и именно чрез 

социалните медии се разпространяваше информация за случващото се на 

Орлов мост.  

 

 
Източник: <http://grajdanski.bg/orlov-most-chast2/>. 
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Това беше няколкодневен, неподправен, гневен и искрен граждански 

протест. Той постигна целта си – стресна управляващите, спря гласуването 

на планираните промени в закона и най-вече показа силата на 

гражданското общество. Неслучайно хилядите силни и непоколебими 

граждани, които смело отстояваха правотата на своята позиция, бяха 

обявени от Български хелзинкски комитет за „Човек на годината“. 

 

Още едни протести, тръгнали от блогосферата, се пренесоха и в реалния 

живот. Известният блогър и популярен дисидент Николай Колев – Босия, 

постави началото на така наречената „доматена революция”.  

 

 

 
Източник: <http://www.zaratustra.eu/?type=news&detail=8865>. 

 

 

Инициативата му бързо намери съмишленици и стотици българи замеряха 

институциите с домати в знак на несъгласие с управленската политика. 

Няколко блогъри разказаха как са били привиквани в полицията на 

„инструктаж” и алармираха за възраждането на тоталитарни практики. С 

това редовните обвинения от страна на блогърите, че България до голяма 

степен се е превърнала в полицейска и репресивна държава намират своето 

основание.  

 

Впрочем, именно министърът на МВР Цветан Цветанов е една от двете 

най-често дискутирани личности в блогосферата през 2012 г., при това в 

подчертано негативен план. Той постепенно бива характеризиран като 

налагащ полицейщина и пряко намесващ се в делата на съдебната система. 
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Другата ключова личност, която акумулира най-много от блогърски 

интерес, изразяващ се основно в неодобрение и крайна ирония, е 

премиерът Бойко Борисов. Той е критикуван като персонализиран образ на 

управлението. 

 

През 2012 г. имаше още много протести, започнали основно от 

блогосферата и социалните мрежи, и продължили и по улиците на 

страната. Такива бяха протестите на Анонимните, протестът срещу 

правилата за паркиране в синята и зелената зона в София и др.  

 

Дори и в последните празнични дни на 2012 г. блогърите останаха активни 

и коментираха топ темите и нередностите на деня. Такива бяха 

скандалният казус с продажбата на пясъчни дюни край Несебър от 

Министерство на земеделието и храните. Както и още протести – този път 

на жителите на Банско, искащи промени в Закона за горите. Исканията на 

гражданите на Банско бяха демонстративно подкрепени от Цецка Цачева и 

Цветан Цветанов, което в блогове и в Туитър бе определено като 

недопустимо и в полза на корпоративни интереси.  

 

2012 г. беше една много по-различна година – годината на протестите. От 

блогосферата и социалните мрежи недоволството на активните хора се 

пренесе на улиците и площадите. Социалните медии се превърнаха от 

място, където казваш, пишеш, обясняваш, апелираш за промяна, в място, 

където информираш и събираш съмишленици, организираш действия и 

акции, отразяваш в реално време случващото се и по този начин 

привличаш още повече реални участници за каузата. Ако преди блогърите 

бяха предимно в позицията на мислещи и анализиращи автори, през 

изминалата година те станаха действащи хора, организатори, водачи на 

протестите. През годината станахме свидетели на проявление на огромния 

потенциал на социалните медии, както и на осезаема трансформация на 

тяхната роля и значение.  

 

Между самите социални медии има все по-силна симбиоза с все по-силно 

изразен синергичен ефект. Блоговете, Туитър и Фейсбук вече се ползват в 

тясна връзка и се допълват в интегрирания комуникационен процес с оглед 

на предимствата на всеки отделен канал. Например, по време на събитията 
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на Орлов мост Туитър и Фейсбук се ползваха бързо и в реално време, за да 

се информира за организацията и статуса на протестите, а в блоговете, 

както и във Фейсбук бяха публикувани отразяванията, коментарите и 

анализите на случващото се, заедно с видео и снимков материал.  

 

Насъбраната гражданска енергия съвсем не остана незабелязана от 

политиците. Те демонстрираха позитивно отношение към случващото се в 

социалните медии. Така например премиерът се срещна с двама известни 

блогъри, а финансовият министър Симеон Дянков реагира на ученическо 

писмо до него, написано във Фейсбук.  

 

През 2012 г. блогърите влязоха и в една нова роля – на морален 

подбудител и проявител на разума на обществото, например в случая с 

присъдата на иконописеца Йордан Опиц. За разлика от масовите 

популистки настроения за освобождаването му, материалите в 

блогосферата напомняха, че всички сме равни пред закона и той трябва да 

важи за всички. Блогърите се обръщаха не към някой политик, медия или 

институция, а към обществото, което критикуваха, че разсъждава 

емоционално и необмислено. Сходни случаи имаше и по повод на 

различни събития, свързани със социалистическото време – честванията на 

9 септември, конференцията в памет на Людмила Живкова в Софийския 

университет и др. И тук блогърите критикуваха гражданите, че твърде 

безкритично и пасивно приемат реториката за социализма. По тези две 

теми, вероятно непреднамерено, блогърите изиграха ролята на 

отрезвяващия фактор, на съвестта, и демонстрираха добре обмислени и 

аргументирани позиции.  

 

През 2012 г. се прояви и една интересна тенденция, която трябва да се 

насърчи като обещаваща. Става дума за ролята на блогосферата не само 

като критикуваща и действаща среда, но и като съдействаща. Социалните 

медии винаги са критикували и отхвърляли традиционните медии. Това 

силно пролича по време на протестите на Орлов мост, когато неприязънта 

към т.н. класически медии ескалира в демонстративното им заклеймяване. 

Те бяха определени като продажни, поръчкови, манипулативни, като най-

много критика бе отправена към bTV. Само няколко месеца по-късно 

журналисти и популярни блогъри заедно изпратиха писмо до еврокомисря 



 64 

Нели Крус, с което насочиха вниманието ѝ към проблемите на българските 

медии. На срещата в София стана ясно, че различните медии защитават 

различни позиции, но все пак в символен план от едната страна стояха 

заедно блогъри и журналисти от традиционните медии. Тази съвместна 

акция обнадеждава, но и символизира съдействието, което блогосферата 

може да оказва.  

 

Като цяло 2012 г. бе знакова с много промени и динамики в социалните 

медии. В контекста на предстоящите парламентарни избори, 2013 г. на 

свой ред обещава да е интересна с развитията в полето на блогосферата.  

 

Изводи  

 

 През 2012 г. блогосферата и по-общо социалните медии бяха по-

непримирими, по-действени и активни. Именно те бяха средата, в която 

се зародиха и организираха редица протести, като този против 

промените в Закона за горите бе съпоставим като енергия със 

студентските вълнения през 1997 г. Тази тенденция добре илюстрира 

нарасналата роля, влияние и възможности на социалните медии.  

 

 Наблюдават се ролеви трансформации на блогърите като изразители на 

гражданското общество: от мислещия и пишещия човек – в действащия 

човек; от критикуващия – в отрезвяващия човек; от конфронтиращия – 

в съдействащия човек. Това израстване на блогърите е показателно и за 

израстването, за осъзнаването и събуждането на гражданското 

общество.  

 

 Социалните медии – блоговете, Туитър, социалните мрежи Фейсбук и 

Гугъл плюс – все повече се използват интегрирано, взаимосвързано и 

допълващо се.  
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  Песни, протести и политика онлайн  
  през 2012 година 

   
 
 

Gangnam-ът на глобализацията 

 

Най-значимото събитие в света на социалните мрежи за изминалата 2012 г. 

не е политическо, не е свързано с екология, икономика, финанси, 

здравеопазване или друг важен сектор от обществено значение. То е от 

сферата на шоубизнеса и се нарича Gangnam Style.1 Песента на скокливия 

кореец Сай взриви YouTube и се разля по всички комуникационни канали 

на планетата. Кулминация на тоталната истерия стана рекордът от над 1 

милиард гледания в сайта за видеосподеляне. 

  

Защо това е топ събитието на 2012 г. в социалните мрежи? Успехът на 

никому неизвестния корейски изпълнител вероятно не би бил възможен 

извън пределите на собствената му държава, ако нямаше интернет. Днес 

популярността в мрежата гарантира достъп до ефира и страниците на 

класическите медии. В глобализираното виртуално пространство няма 

граници между държави, континенти, раси и езици. Предпочитаното 

съдържание не е резултат от тенденциозно налагане на определенa 

политика или вкус, както често се случва при традиционните медии. Тук 

важна е волята на мнозинството потребители, а забавлението си остава 

приоритетна функция на социалните медии.  

 

Защо говорим за глобално явление, когато предмет на настоящата 

публикация е поглед към важните събития и тенденции, свързани със 

                                                
1 Виж officialpsy (2012), PSY – GANGNAM STYLE, YouTube, 
<http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0>. 

Ели Александрова 
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социалната мрежа Фейсбук у нас през последната година? За да 

подчертаем, че в киберпространството отпада разделението между 

глобално и локално. Идеите и посланията се разпространяват мигновено от 

единия до другия край на земното кълбо. И тъй като в България рядко се 

оказваме вдъхновители на световни тенденции, то по-често сме в 

позицията на вдъхновени от случващото се извън държавата и в частност – 

западно от нас.  

 

Киберпротестите и разваления червен домат 

 

През 2012 г. гражданското общество се вдъхнови да протестира, а някои от 

политиците ни се вдъхновиха да градят онлайн имидж като западните си 

колеги. Логично, нито протестите, нито виртуалните политически 

кампании бяха в западни мащаби. Но все пак бяха индикатор за 

настъпващи промени.   

 

Изминалата година се очерта като период на пробуждане на гражданското 

съзнание. Състояха се различни прояви на протест и недоволство, 

мнозинството от които бяха организирани и координирани във Фейсбук. 

Някои от тях бяха вдъхновени от международни движения като групата на 

„Анонимните” и инициативата „Окупирай!”, разпространена по света след 

протеста Occupy Wall Street. Други бяха реакция на някои локални 

явления, като политиката на българското правителство. В следствие на 

недоволството от нея, сградата на парламента беше замерена с развалени 

червени домати, а Орлов мост беше окупиран от екоактивисти, обявили се 

против промените в Закона за горите.  

 

Някои от многобройните организирани демонстрации в столицата и 

страната не привлякоха голям брой участници. Не всички постигнаха 

целите си. Интересни бяха случаите, при които в очите на  гражданското 

общество традиционните медии абдикираха от ролята си на посредник 

между властта и гражданите и пропуснаха да отразят позицията на 

протестиращите. Това предизвика сериозен отзвук в социалните мрежи, 

където бяха заклеймени имената на някои телевизии, а поведението на 

техни журналисти стана обект на недоволство. Най-потърпевша в това 

отношение се оказа bTV. Най-одумвана във Фейсбук беше журналистката 
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Диана Найденова, след интервюто ѝ с природозащитник, в което с 

настъпателен тон тя изиска от него извинение за нападението над оператор 

на телевизията по време на протестите на Орлов мост през пролетта на 

2012 г. 

 

 

 
Най-популярните Фейсбук страници на протестните групи през 2012 г. 

 

Резултатът: вълната от недоволство в социалните мрежи беше достатъчно 

мощна, за да предизвика публичното извинение на институцията. 

Виртуалните мобилизации вече не се възприемат като безсмислена 

говорилня на група потребители по някаква тема. Факт е, че тенденцията 
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се промени – ако преди търговските медии рядко отразяваха подобни 

малобройни граждански прояви, то в последните месеци всякакви 

инициативи, организирани във Фейсбук, се нареждат сред топ новините в 

централните емисии: протести срещу властта, цените на определени 

продукти и услуги и т.н.   

 

На фона на тези промени, една тенденция си остана константна – 

мнозинството каузи, които успяват да привлекат голям брой поддръжници 

онлайн, далеч не се радват на такава сериозна подкрепа при организацията 

на реални прояви и демонстрации. Новото поколение жители на 

информационната епоха, които в момента са в активна възраст, 

протестират виртуално, изказват мнение в онлайн пространството и рядко 

намират за необходимо да защитават позицията си с физическото си 

присъствие на организирани демонстрации.  

 

Може ли изразената позиция онлайн да бъде равносилна на физическото 

участие в гражданска проява? До каква степен виртуалното участие би 

могло да бъде ефективно? Традиционното мислене повелява да отговорим 

отрицателно, но трябва да вземем предвид факта, че технологиите 

променят света за отрицателно време. Ако днес можем да учим и работим 

във виртуалния свят, защо да не можем и да протестираме, да провеждаме 

избори и политика в него със същия успех. 

 

Виртуалната политика  

 

Поне последното със сигурност е вече факт. Виртуалните политически 

кампании станаха задължителен елемент на мобилизациите в предизборна 

ситуация. На прага на втория си мандат американският президент Барак 

Обама се радва на близо 35 милиона поддръжници във Фейсбук, а 

присъствието му във виртуалното пространство продължава да се 

координира от екип професионалисти. Страницата му в социалната мрежа 

изобилства със снимки на лични моменти в компанията на съпругата и 

дъщерите му, както и с кадри от професионалния му живот.  

 

В края на 2012 г., на прага на последния етап от четиригодишния мандат 

на правителството си, премиерът Бойко Борисов се радва на около 213 
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хиляди поддръжници на най-популярния от профилите му във Фейсбук, 

което категорично го прави най-харесвания български политик в мрежата. 

На страницата няма данни за екипа, който я поддържа. Откриваме снимки 

от изяви на министър-председателя, свързани с професионалните му 

ангажименти. Липсват публикации, посветени на личния му живот. Няма 

постоянен ритъм на обновяване на съдържанието, профилната снимка е 

качена на 5 септември 2008 г. По-голямата част от снимковия материал е 

заснет с непрофесионална техника, което личи от ниското му качество. 

Имаме основание да смятаме, че профилът е по-скоро със статут на фен-

страница, отколкото управляван от екип професионалисти на ГЕРБ. 

Озадачаваща е липсата на професионална координация на присъствието на 

премиера в социалните мрежи, особено при наличието на толкова голяма 

аудитория от негови поддръжници, и то в навечерието на предстоящите 

парламентарни избори. Може би специалистите по комуникация на 

управляващата партия подценяват значението на виртуалната кампания.  

 

Единственият български политик, за когото можем да твърдим, че 

присъстваше с кампаниен ритъм във виртуалния свят през 2012 г., е 

Меглена Кунева. Фейсбук профилът на лидера на „България на 

гражданите” се радва на близо 24 хиляди поддръжници, което, макар и с 

доста по-скромен резултат от премиера, ѝ отрежда второ място по 

одобрение сред българските политици в мрежата. Комуникацията в 

профила е от първо лице единствено число, съдържанието залага повече на 

силата на думите, отколкото на въздействащи изображения. Принос за 

увеличаващия се брой поддръжници на страницата със сигурност има и 

фактът, че тя се рекламира във Фейсбук.  

 

Българският политик, финиширал на трето място по одобрение в мрежата 

за 2012 г. е Иван Костов, който има близо 15 хиляди виртуални фенове. 

Поддръжниците на Волен Сидеров са 3700. Сергей Станишев се радва на 

симпатиите на 2600 потребители. В духа на предстоящите избори, 

новогодишното пожелание в профила му гласи: „Честита Нова година! 

Здраве и късмет! И .... нов кабинет:) разбира се”. Президентът Росен 

Плевнелиев има 1800 фенове, а Яне Янев – 1500. 
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Най-популярните български политици във Фейсбук през 2012 г. 

 

Както отбелязахме в началото, в България рядко се оказваме вдъхновители 

на световни тенденции. По-често сме в позицията на вдъхновени от 

случващото се на запад.     Виртуалната политика вече е световна практика. 

И у нас се случва нещо, но в твърде малко от случаите то се прави както 

трябва. Политиците ни все още се страхуват от неизвестните, свързани с 

комуникацията в електронната мрежа. Екипите им предпочитат да залагат 

на сигурното и да не правят рискови ходове в хаотичния виртуален свят, 

които могат да предизвикат негативно отношение. Прекият контакт с 

избирателите в социалните мрежи е нож с две остриета – може да спомогне 

за успеха на дадена кампания, но, ако е управляван непрофесионално, би 

могъл и да ѝ навреди.    
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В началото на изборната 2013 г. гражданските мобилизации във Фейсбук 

са в разгара си. Недоволните от правителствената политика се групират в 

различни страници, където обменят мисли и обсъждат действията си. 

Около актуалната тема за референдума и ядрената енергетика се появиха 

различни групи за и против строежа на АЕЦ „Белене”. Към момента в 

онлайн пространството доминира позицията в подкрепа на инициативата.  

 

Изводи 

 

 Забавлението остава приоритетен мотив на потребителите за активност 

в социалните медии. Нечуваният виртуален успех на корееца Сай 

доказва нарастващото влияние на социалните мрежи и приносът им към 

процеса на глобализация в съвременния свят.  

 

 2012 беше година на пробуждане на гражданското общество. Случиха 

се многобройни демонстрации, при които граждани на страната 

демонстрираха недоволството си от определени явления и политики. 

Голяма част от протестите бяха организирани във Фейсбук.  

 

 Гражданските мобилизации допринесоха за процеса на конвергенция 

между традиционните и нови медии. Липсата на отразяване в 

търговските медии на гражданските инициативи и протести предизвика 

вълна на недоволство в социалните мрежи. В резултат на това, към 

момента в централните новини попада информация за всевъзможни 

граждански прояви, независимо от скромния брой на участниците в тях.  

 

 През изминалата неизборна година много малко от българските 

политици имаха адекватно присъствие във виртуалното пространство. 

Затвърждава се традицията за мобилизиране на каналите за 

комуникация с избирателите единствено в навечерието на избори. 

Виртуалните кампании на българските политици все още се управляват 

не особено професионално. Или изобщо липсват.  
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  2012 – година на бури и скандали 
 
  Клипове с политическо съдържание  
  в сайта за видео споделяне Vbox7 през 2012 г. 

   
 
 

В политически план 2012 г. мина под знака на скандала. Още в първите 

дни на изминалата година премиерът Бойко Борисов влезе в социалната 

видео мрежа с неуместното си изказване по случая с убийството на 17-

годишната Мирослава от гр. Перник. Премиерът поиска близките на 

убитото момиче да се извинят за острите си думи срещу служителите на 

МВР и настоя кучето, намерило трупа, да получи няколко телешки 

пържоли за награда.1 Думите му събраха над 9 000 гледания в сайта Vbox7 

и дадоха началото на една бурна година за министър-председателя. През 

целия период „гафовете” на господин Борисов бяха отразявани в сайта, 

като сред най-популярните бе посочването на дюнер-закусвалните като 

образец за добрите българо-арабски взаимоотношения. Въпреки 

нетактичния си език, премиерът продължава да е най-обсъжданата 

политическа фигура. През 2012 г. той е тема на над 700 клипа, като 

отношението към него варира в двете крайности – от силна симпатия до 

тотално отхвърляне. 

  

На далеч по-малко внимание се радват останалите политици. За президента 

Росен Плевнелиев има едва 143 клипа, вътрешният министър Цветан 

Цветанов е тема на 120 видео материала, а на Симеон Дянков са посветени 

едва 59 клипа за цялата година. От опозицията отново най-силно 

присъствие имат националистите. Партиите „Атака”, ВМРО и 

„Национален Фронт за Свободна България” (НСФБ) са най-активни във 

                                                
1 Виж ssstto (2012), Бойко:пържоли за кучето, открило открило трупа на Мирослава, хаха, и извинение от 
близките и на Мвр, Vbox7, <http://vbox7.com/play:md48d56ff0>. 

Василена Йорданова 
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видео мрежата, като последните две организации имат и официални 

профили, чрез които популяризират позициите си по проблемите от 

политическата реалност в страната. В началото на ноември във Vbox7 

официално „влезе” и партията на Жорж Ганчев „Национално Патриотично 

Обединение”. Само за два месеца от нейния профил са публикувани 20 

клипа и с това се дава заявка за сериозно присъствие онлайн. „Атака” и 

НФСБ лансират своите убеждения не само чрез собствените си 

телевизионните канали – „Алфа” и „СКАТ”, но и чрез Vbox7. Голяма част 

от публикуваното съдържание в сайта е именно медийна продукция. Ето 

защо не е изненадващо, че партията на Волен Сидеров присъства в 330 

видео клипа, а тази на Валери Симеонов, Валентин Касабов и Данчо 

Хаджиев – в над 1000. Отношението към политическите формации и 

техните лидери е предимно позитивно. Не толкова популярни са БСП, 

ДПС, ДСБ, както и „България на гражданите”. Нито една от тези 

политически формации присъства в повече от 100 клипа за цялата 2012 г. 

Отношението на потребителите към споменатите политическите формации 

и техните лидери варира между негативизъм и безразличие. 

 

Основните събития за изминалата година според видео материалите във 

Vbox7 са протестните шествия, природните бедствия и политическите 

скандали. През 2012 г. се случиха редица катаклизми – земетресението в 

гр. Перник, наводнението в с. Бисер, пожарът в Бистришко бранище. За 

тези събития са публикувани 140 видео клипа, като най-популярните сред 

тях акумулират между 1000 и 103 000 гледания. Макар тези събития на 

пръв погледа да са далеч от политическата тематика, те бяха вплетени в 

спорове между различните партийни лидери и се стигна до силното им 

политизиране. Подобен е случаят и с двата сериозни инцидента от 

изминалата година – взривовете в склад за боеприпаси край с. Лозенец и 

атентатът на летище „Сарафово” в Бургас. Двете събития отново 

отключиха вълна от нападки и обвинения, разменяни от различните 

политически организации. В сайта са публикувани клипове, в които 

политици си прехвърлят вината за събитията. 

 

Темата, на която през изминалата година също бяха посветени много видео 

материали, са протестните шествия у нас. Най-популярните сред тях са 

тези срещу добива на шистов газ, срещу търговското споразумение ACTA, 
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срещу промените в закона за горите и срещу забраната за тютюнопушене. 

На тези шествия са посветени най-голям брой видео материали в сайта 

Vbox7 и те се радват на най-голям потребителски интерес. Над 500 клипа 

отразяват най-големите протести, причините за тях, както и последвалите 

политически реакции. Освен тях, във видео социалната мрежа са 

поместени материали и за по-малки шествия като „доматения протест” 

срещу парламента, срещу новите правила за паркиране и др. Интересът 

към тези събития е много голям и до момента са генерирали общо над 48 

000 гледания. 

 

 
 

През 2012 г. именно видео клиповете, посветени на природните бедствия и 

на протестите нарушиха една закономерност във Vbox7. Традиционно, в 

сайта за видео споделяне потребителите качват предимно медийно 

съдържание – новини, рубрики и цели предавания. Телевизионната 

продукция е в пъти повече от клиповете, дело на потребителите във Vbox7. 

През изминалата година обаче именно при „отразяването” на протестните 

действия и природните катаклизми, авторските видео материали са повече 

от медийните. Потребителите споделят както кадри от събитията, така и 
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клипове, които разясняват същността на дискутирания проблем (при 

протестите). От това можем да заключим, че посетителите на сайта са по-

заинтересовани и по-активно следят именно събитията, които пряко ги 

засягат. При инцидентите, протестите и природните катаклизми авторските 

материали преобладават, те попълват пропуските в мейнстрийм новините 

и задоволят информационния глад за детайли от конкретното събитие. 

 

Политическите скандали през изминалата година на бяха никак малко. 

Сред най-коментираните се оказа сблъсъкът между рапъра Мишо Шамара 

и премиера Бойко Борисов.2 Повод за разпрата бе песен на изпълнителя, в 

която той по нестандартен начин споменава българското знаме. 

Повдигнатото срещу певеца обвинение за гавра с националните символи 

всъщност даде старт на скандал, в който бе намесен и въпросът за 

свободата на словото в България. Случаят доби огромна популярност не 

само в медиите, но и във Vbox7. За краткия си медиен живот скандалът 

успя да привлече над 35 000 гледания в сайта, като изпревари далеч по-

важни теми като „Южен поток”, АЕЦ „Белене” и предстоящия 

референдум, промените в кабинета и др. Последните събития са отразени в 

не повече от 40 клипа общо. 

  

Скандалът с журналистката от bTV Диана Найденова също се радва на 

голям интерес от страна на потребителите. Водещата стана печално 

известна заради интервюто, в което поиска от екоактивист да се извини за 

инцидента, в който пострада оператор на bTV.3 Острото и 

непрофесионално отношение на журналистката в конкретното предаване 

събра над 42 000 гледания и много крайно настроени потребители. Шумът 

около скандала, както и този с Мишо Шамара, заглуши събития от по-

голямо значение. Така например изборите за главен прокурор, 

конституционни съдии и нов патриарх на българската църква, които също 

бяха съпроводени от скандални разкрития, бяха само маркирани в сайта. 

Случаят „Марковска” е тема на 17 клипа, за новия главен прокурор се 

говори едва в 8 видео материала, а относно кончината на патриарх Максим 

и избора на негов приемник са публикувани 40 клипа (почти колкото 

                                                
2 Виж vasko_gazara18 (2012), Мишо Шамара в "преди обед" (29.10.2012), Vbox7, 
<http://vbox7.com/play:m6bb216e3c>. 
3 Виж abject (2012), Псевдо журналистика от страна на Бтв "медиа", Vbox7, 
<http://vbox7.com/play:562753f7c7>. 
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клиповете за забраната за тютюнопушене на обществени места). От тук 

можем да стигнем до извода, че във Vbox7 се публикуват предимно 

клипове със забавно, сензационно или любопитно съдържание дори и 

когато темата е политика. Не само броят на клиповете за изброените 

събития е малък, но и интересът на зрителите към тях не е голям. 

Тенденцията сериозните политически проблеми да остават встрани от 

потребителското внимание се запазва през цялата 2012 г.  

 

От международните събития като най-значими се откроиха войната в 

Сирия (182 клипа), икономическата криза в Гърция (99 клипа), 

президентските избори в САЩ (70 клипа) и събитията в Египет (35 клипа). 

Най-популярната личност в сайта е американският президент Барак Обама 

с 401 клипа, следван от Владимир Путин с 88. Европейските лидери 

Ангела Меркел и Франсоа Оланд изостават с много от своите колеги, като 

за тях има съответно 42 и 17 клипа за целия период. Тази статистика ясно 

показва, че потребителите на Vbox7 са насочили интересите си към 

големите сили САЩ и Русия, а Европа все още не е утвърдила силни 

позиции в тяхното съзнание. И тук се наблюдава следната закономерност – 

клиповете със забавно и любопитно съдържание имат превес над 

сериозните политически изказвания и действия. Така например в повечето 

клипове Барак Обама пее/танцува,4 а най-популярното видео за г-жа 

Меркел е как сервитьор я полива с бира.5 

 

Изводи 

 

 През изминалата година медийното съдържание във Vbox7 продължава 

да преобладава, с едно важно изключение: при „отразяването” на 

протестни действия и природни катаклизми авторските видео 

материали вече са повече от медийните.  

 

 Авторските материали са посветени на теми, от които потребителите 

пряко се интересуват. Тези теми, както и скандалите, генерират най-

голям потребителски интерес. 

                                                
4 Виж alby_fresh_music (2012), / / 2012 / / Специално за Вас Барак Обама в Obama Gangnam Style ! : D { 
пародия }, Vbox7, <http://vbox7.com/play:e871a90b50>. 
5 Виж mojomo (2012), Заляха Ангела Меркел С 5 Чаши Бира, Vbox7, <http://vbox7.com/play:220870622e>. 
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 Най-силно присъствие от политическите организации у нас имат 

националистите. Очакванията са през следващата предизборна година 

повече формации да присъстват официално във Vbox7. 

 

 Повечето клипове са със сензационно, забавно, дори пародийно 

съдържание. Сериозните политически проблеми и събития остават в 

     сянка и далеч от потребителския интерес. 
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Приложение 

 

МЕДИЕН ИНДЕКС: НАБЛЮДЕНИЕ НА МЕДИИТЕ 

 

ГРАФИЧЕН ДОКЛАД 

(януари – декември 2012 г.) 

 

 
 

ПЕРИОД 

 

 

01 януари – 31 декември 2012 г. 

 

ПРЕДИШЕН СРАВНЯВАН ПЕРИОД 

 

 

01 април – 31 декември 2011 г. 

 

 

НАБЛЮДАВАНИ МЕДИИ  

(всекидневници) 

 

 

24 часа, Труд, Дневник, Телеграф, 

Сега, Стандарт, Преса 

 

 
ОБЩ БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ 
МАТЕРИАЛИ ЗА ПЕРИОДА 
 

 

58 440 

 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Дата на публикуване, месец, 

медия, споменати лица, 

партии, институции, 

субект (изразител на оценка), 

обект (оценяван) 

 

 

 

Медийният индекс е изготвен от агенция „Маркет Линкс” по поръчка на 
фондация „Медийна демокрация”, в партньорство с Медийна програма 
Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер”. 
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СПОМЕНАТИ ЛИЦА 
 

                    
 
 

СПОМЕНАТИ  ИНСТИТУЦИИ 
 

14205

5653

5555

2941

2774

2121

2059

1651

1443

1276

1262

1244

1037

997

980

Правителството

ГЕРБ

БСП

Президент

Народно събрание

МВР

Европейски съюз

ДПС

АЕЦ Белене

Европейска комисия

Общинска администрация

СДС

ДСБ

Столичен общински съвет

Атака

 
 

 
Данните са представени в брой информационни единици 
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СПОМЕНАТИ ОБЕКТИ (ОЦЕНЯВАНИ) 
 

4901

2661

2292

1745

1681

1344

1271

1164

826

589

578

572

542

500

472

Бойко Борисов

ГЕРБ

Правителство

Росен Плевнелиев

Цветан Цветанов

Симеон Дянков

БСП

Сергей Станишев

Георги Първанов

Йорданка Фандъкова

Мирослав Найденов

МВР

Делян Добрев

Десислава Атанасова

ДПС

 
 

СУБЕКТИ, ИЗРАЗИЛИ ОТНОШЕНИЕ 
 

              

Данните са представени в брой информационни единици 
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СПОМЕНАТИ ЛИЦА (ДИНАМИКА ПО МЕСЕЦИ): БОЙКО БОРИСОВ 
 

 
 
 

СПОМЕНАТИ ЛИЦА (ДИНАМИКА ПО МЕСЕЦИ):  
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ 
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СПОМЕНАТИ ЛИЦА (ДИНАМИКА ПО МЕСЕЦИ):  
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ 

 
 
 

 

 
 

СПОМЕНАТИ ЛИЦА (ДИНАМИКА ПО МЕСЕЦИ):  
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ 
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СПОМЕНАТИ ЛИЦА (ДИНАМИКА ПО МЕСЕЦИ): МЕГЛЕНА КУНЕВА 

 
 
 

СПОМЕНАТИ ЛИЦА (ДИНАМИКА ПО МЕСЕЦИ): АХМЕД ДОГАН 
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СПОМЕНАТИ ЛИЦА (ДИНАМИКА ПО МЕСЕЦИ): ВОЛЕН СИДЕРОВ 
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ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОЙКО БОРИСОВ  

 
 
 

ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ 
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ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СИМЕОН ДЯНКОВ 
 

 
 
 
 

ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ 
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ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ 
 

 
 
 

ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ 
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ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВОЛЕН СИДЕРОВ 
 

 
 
 

ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ АХМЕД ДОГАН 
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ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 
 

 
 
 
 

ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЕГЛЕНА КУНЕВА 
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ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО 
 

 
 
 

ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ГЕРБ 
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ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БСП 
 

 
 
 

ИЗРАЗЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДПС 
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ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ  
КЪМ БОЙКО БОРИСОВ 

 
 

 
 
 

ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ  
КЪМ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ 

 
 

 Данните са представени в брой информационни единици 
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ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ  
КЪМ СИМЕОН ДЯНКОВ 

 

 
 
 

ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ  
КЪМ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ 

 

 Данните са представени в брой информационни единици 
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ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ  
КЪМ РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ 

 
 
 

ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ  
КЪМ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ 

 
 

Данните са представени в брой информационни единици 
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ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ВОЛЕН СИДЕРОВ 

 
 
 

ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ АХМЕД ДОГАН 

 

Данните са представени в брой информационни единици 
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ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ  

КЪМ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

 
 

ГОДИШНА ДИНАМИКА НА ИЗРАЗЕНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 
МЕГЛЕНА КУНЕВА 

 
Данните са представени в брой информационни единици 
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