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Орлин Спасов

Годината, в която информацията полудя:
протести, избори, медии
Основни трендове
В началото на 2013 г. американската неправителствена организация
„Freedom House” за пореден път определи българските медии като
„частично свободни”. „Репортери без граници” на свой ред алармира за
продължаващ срив на България в глобалната класация за свободата на
пресата: страната изпадна на 87 място и се нареди до държави като Гвинея,
Мадагаскар и Габон. Постепенно се очерта трайна тенденция на влошаване
на медийната среда. Както и в други сфери, така и тук България не
отстоява успешно стандартите, очаквани от членството ѝ в ЕС. Налице е
опасност от превръщането на страната в проблем за имиджа на Съюза.
Сред основните причини за това развитие са политическите и
икономически зависимости на българските медии. През 2013 г. се
увеличиха цензурата и автоцензурата, редица парливи теми продължиха да
бъдат табу за журналистите, много медии изпълняваха политически
поръчки. Докато собствеността на средствата за информация постепенно
започна да се изяснява, скритото влияние върху редакционните политики с
финансови и властови инструменти остана широко разпространена
практика. Дори медиите, в чиято собственост преобладават чужди
капитали, не успяха да наложат работещ модел на независимост.
Сферата на комуникациите не е изолирана от други важни системи на
обществото и е зависима от по-широката криза, обхванала България през
последната година. Упадъкът на медийната свобода съвпадна с няколко

4

вълни на мащабни антиправителствени протести. На този фон медиите
допринесоха за поляризиране на общественото мнение и на политическия
живот. Твърде малко от тях съумяха да запазят баланс и да надмогнат
пристрастното отношение. Стана ежедневие електронни и печатни
средства за информация да функционират като партийни офиси.
Журналисти се превърнаха в политици (Николай Бареков), предавания
прераснаха в партии („България без цензура”). Малко медии безкористно
подкрепиха пробуждането на гражданското общество и желанието за
радикални промени в стила на управление.
Паралелно на срива в диалога между политическите централи се разгърна
невиждана до момента война между медиите. Очернянето, публичният
донос, манипулираният факт и дори откровената лъжа се превърнаха в
ежедневие. Редица водещи публични фигури (сред тях се открои
президентът Росен Плевнелиев) се оказаха мишена на ожесточени медийни
атаки. Ако подобни развития преди бяха характерни за по-маргинални
медии, сега те започнаха да се случват в самия център на публичността.
Картината постепенно стана черно-бяла. Почти изчезнаха по-сложните и
нюансирани анализи. Политическото различие деградира до политическа
вражда и медиите като цяло подчиниха политиките си на това развитие,
като до голяма степен и сами го насърчиха.
През годината широко разпространение продължи да има и „пазарната
цензура”. Оставен сам на себе си, медийният пазар ограничава плурализма
на собствеността и на съдържанието. Голямото количество на
информационните обеми се постигаше със средствата на повторението.
Едни и същи медийни групи предлагаха сходно съдържание, предназначено за бърза продажба. Конкуренцията може и да насърчава разнообразието, но за да стане това е необходимо пазарът да не е изкривен в
полза на определени играчи – условие, което у нас липсваше и през 2013 г.
На общия фон позитивно се открои работата на обществените медии. Те са
на път да се превърнат в устойчив ролеви модел за медийно качество и
независимост. Необходимо е много по-сериозно финансиране, за да стане
това възможно. След изборите през май, в отношението на управляващата
коалиция към обществените медии бе проявена видима нервност. През
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2013 г. бюджетът на БНТ бе орязан с 5 милиона лева – тежък удар върху
медията. Най-опасно би било евентуално развитие в посока на затягане на
контрола над БНТ и БНР или на тяхното омаломощаване чрез понататъшно ограничаване на бюджетите им.
2013 г. ще бъде запомнена и с цифровизацията на наземното радио- и
телевизионно разпръскване. Цифровият преход беше белязан от
предшестващи го дълги позиционни битки, често оцветени политически, за
доминация над мултиплексите. В крайна сметка на технологично ниво
процесът бе извършен сравнително безпроблемно. Остава да се проследи
съдържателният ефект от цифровизацията върху разнообразието и
качеството на предлаганите програми.
В информационно отношение 2013 г. предложи нов феномен: пренасищане
със събития. Основен източник за информационното цунами бяха
постоянните протести. Публиката бе бомбардирана с новини и мнения и
през социалните мрежи. Границите между традиционните и новите медии
се разтвориха широко. За първи път Фейсбук влезе в ролята на важна
информационна агенция. Политиците на свой ред започнаха да използват
Фейсбук много по-активно. Тук те често правеха коментари, които след
това бяха тиражирани и от традиционните медии. Така Фейсбук се
превърна в „първичен” източник на информация не само за гражданското
общество, но и за средствата за масова информация.
През годината политическият език допълнително се радикализира и така
постепенно до голяма степен се изпразни от рационално съдържание. Той
все по-често залагаше на хиперболите в обрисуването на противника,
докато в крайна сметка се превърна в почти чист идеологически език, без
референции в реалността. Една от причините бе в това, че някои от
основните политически фигури, сред които най-вече Сергей Станишев и
Бойко Борисов, персонифицираха до крайност конфликтите помежду си.
Хиперболизираният политически език ограничи силно възможните
пространства за диалог и търсене на консенсус в полза на обществения
интерес. Личните мотиви твърде често вземаха превес. Основната цел на
подобно говорене бе символното унищожаване на противника. Тези
реторически нагласи, свързани с непримиримостта към съществуването на
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опонента, бяха радушно приети от медиите като вид езиково фрик шоу в
полза на увеличаване на тиражите и рейтингите.
Заедно с радикализирането, политическото говорене се сдоби с нови
махленски обертонове. Осъществи се всеобщ упадък на политическата
естетика, която рядко успяваше да се оразличи от естетиката, налагана от
булевардната преса.
Същевременно гражданското общество в България през 2013 г. разви повисока чувствителност по отношение на медийната среда. Голяма част от
активните хора започнаха да настояват за медийна екология и за по-висока
култура на средствата за информация. И през 2013 г. важният въпрос
остана дали тази позитивна енергия ще получи подкрепа или ще бъде
разчетена като някакъв вид заплаха за медийното статукво.
Връзката между качеството на журналистическото слово и нивото на
демокрация е пряка. Диагнозата „частично свободни” медии, дадена от
„Freedom House”, е и оценка за непълноценност на демократичната
култура. Опасното разминаване между медиите и демокрацията може да
бъде избегнато с политическа и медийна воля за промяна. През 2013 г.
обаче дефицитът ѝ беше ясно видим.
Медийно отразяване на парламентарните избори през май 2013 г.
Партийната кампания в медиите не заложи активно на предизборни
клипове, хроники и дискусии, нито на външна реклама. Интензивността на
предизборната агитация с тези инструменти бе значително по-слаба от
предишни кампании. Това до голяма степен бе ефект на протестите от
февруари-март. Партиите се оказаха най-сериозният обект на гражданска
критика и затова избягваха излишна помпозност по време на изборите.
Обратно, демонстрираха скромност и спестовност. Партийните централи
се ориентираха много повече към директна комуникация по места.
Демонстрираха и търсеха близост до хората, но предпочитаха да правят
това не през медиите.
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По време на кампанията не се състоя пряк лидерски дебат в телевизиите.
Платената част от агитацията бе твърде скъпа. По този начин много от
извънпарламентарните партии, които не разполагаха с необходимите
средства, останаха без пълноценен достъп до централните информационни
канали.
За разлика от предишни избори, същинската кампания беше проведена
почти изцяло извън „официалната” платена медийна агитация и се
разгърна на базата на тежки скандали, тиражирани в медиите (най-вече
свързани с незаконни подслушвания на политици). Това силно поляризира
политическите партии и намали възможностите за търсене на компромиси
след изборите. Така самата кампания произведе нестабилност, която
неизбежно беше пренесена във времето след 12 май. Скандалите освен
това силно редуцираха възможностите за обсъждане на сериозните
проблеми пред българското общество и за организиране на ефективен
предизборен пазар на конкурентни идеи за решаването им. Партиите до
голяма степен излъчваха едни и същи послания по отношение на
основните теми извън скандалите и не се нуждаеха от дебати по между си,
за да наложат идеите си.
Важна отличителна особеност на кампанията бе, че в нейния ход беше
мобилизирана изключително силна квази-гражданска активност в
интернет. Основните партийни централи – особено на ГЕРБ и на БСП –
насърчиха широки мрежи от активисти, които превзеха онлайн
пространството с пропагандни цели. Във форумите и в социалните мрежи
се разгърна невиждана до момента партизанска война между аматьорите
партийни застъпници. Самите партии не присъстваха активно в мрежата,
така както и в традиционните медии. По този начин голяма част от
кампанията беше прехвърлена онлайн към симпатизантите, водени от
малки ядра от по-тясно свързани с щабовете активисти, включително и
платени. В този процес също може да се види ефект от протестите от
началото на годината: партиите се оттеглиха на заден план и предоставиха
инициативата на поддръжниците си. Целеше се изграждането на представа
за по-голяма спонтанност на подкрепата отдолу.
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От друга страна, течащата официално в медиите кампания се отличи с
еднообразие. Клиповете и плакатите на партиите като цяло силно си
приличаха. Отсъстваха сериозни разлики, оцветени политически. Гледайки
клиповете, зрителят можеше да остане с убеждението, че в страната има
една партия с няколко основни крила. Партиите не излъчиха значима
алтернатива една на друга. Всички акцентираха върху необходимостта от
нови работни места, от увеличаване на доходите и на пенсиите, от
развитие на бизнеса и т.н. Почти напълно липсваха оригинални идеи или
свежи опити за комуникация с публиката. Новото бе в използването на
някои крайни изразни средства. В клип на ВМРО намери място псувня
(макар и „цензурирана” в самия материал), а в клип на „Атака” видяхме да
се показва среден пръст. Тези жестове бяха насочени към конкурентните
партии. Някои политици направо превключиха на вулгарен режим на
говорене. Желанието със средствата на един фалшиво всекидневен език да
се стигне до обикновените хора стана почти мода. Подобно говорене
ерозира опасно политическия живот и профанира демокрацията.
Във вида, в който бяха изработени, клиповете едва ли сами по себе си
мобилизираха нови избиратели за партиите. Клиповете изглеждаха
старомодни и до голяма степен излишни. Те наистина напомняха, че
изборите наближават, но не допринесоха за един по-информиран избор
между политически алтернативи. Това само отчасти се дължи на
естетически причини. По-сериозният проблем дойде от това, че
политическото се редуцира по-скоро до сблъсък между персони, вместо
между проекти. А основните персони така или иначе бяха вече добре
познати.
Проблематично беше поведението на някои медии (основно на ТВ7 и на
Николай Бареков) в деня за размисъл и в самия ден на изборите. Макар
сензационно огласената новина за наличие на допълнително отпечатани
бюлетини да бе от изключителна значимост, към нея не беше подходено
професионално. Вярно е, че ЦИК не откри формално нарушение на
изборния кодекс (по-точно на чл. 133, ал. 6 – „Не се допуска предизборна
агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден”), като заяви, че
„няма направен призив за пряка агитация в деня за размисъл”. Де факто
обаче имаше формиране на нагласи, формиране на обществено мнение за
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политика, което е изкривяване на професионалните медийни стандарти,
изискващи не само чисто формално съобразяване със законовите норми, но
етично отношение и извън конкретния им обхват.
Протестите и медиите
2013 г. беше белязана от две големи протестни вълни. Първата стартира в
края на януари и се разгърна през февруари-март. Масовите протести бяха
предизвикани от високите цени на електроенергията и парното, от
монополното положение на електроразпределителните дружества. Макар
първоначално да бяха основно със социална и икономическа насоченост,
протестите бързо се ориентираха срещу политическата система като цяло.
В новата „революционна” февруарска ситуация онези средства за
информация, които през последните години най-много допринесоха
страната да бъде критикувана за липсата на достатъчно медийна свобода,
решиха да демонстрират завръщане към ролята си на „четвърта власт”.
Новият силен на деня, улицата, превзе ефира и страниците на вестниците.
Вместо на дотогавашните си политически опекуни от ГЕРБ, много от
зависимите медии побързаха да се поклонят на протестиращите. Видяхме
поредния конюнктурен лупинг, последван от оглеждане накъде ще се
развият събитията, за да се улови „вятърът на промяната”. Усилието за
подчертано обективно представяне на протестите трябваше да изиграе
ролята на заявка за бързо и лесно изкупление за продължилото години
сервилно отношение към властта, за създаването на фалшиви култове към
„правилните” политици. Ето защо твърде малко медии потърсиха
дълбоките причини за внезапния изблик на масово разочарование от
традиционната политика и от партиите. Това е така, защото сред
причините за разочарованието бяха и самите медии. Не само бедността,
високите сметки за ток и т.н.
Ако при предишни протести хората излизаха на улицата, за да бъдат
показани по телевизията, от която се очакваше да прояви благосклонност и
при късмет да усили гласа им, сега отношението бе преобърнато. Медиите
сами отиваха при протестиращите, за да демонстрират ако не
съпричастност, то поне видим интерес. Налице бе дори свръхпредставяне
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на протестите в отделни медии (не без връзка с преследване на високи
тиражи и рейтинги). Така, без да стоят в основата на политическата
мобилизация, телевизията, радиото и пресата допринесоха за
насърчаването ѝ, привличайки още хора чрез показване на мащаба на
действията. Традиционните медии влязоха в конкуренция със социалните
медии и мрежи в интернет, като, подобно на тях, опитаха да спечелят
доверието на хората в качеството им не само на публика, а и на граждани.
Повечето медии създадоха доста аморфна картина на протеста. Не бяха
откроени достатъчно ясно отделните групи, техните интереси, нито
причините, направили възможно обединяването на толкова различни хора
и формации в единен протест. До голяма степен беше пропуснат и
анализът на развитията, довели до самия факт на поява на протестната
вълна, движена от увереността на хората, че могат да упражняват волята си
координирано и извън обхвата на каквато и да било външна принуда.
Втората протестна вълна пламна веднага след назначаването на Делян
Пеевски за ръководител на ДАНС през юни 2013 г. Сега протестите вече
бяха насочени срещу новосформираното правителство на Пламен
Орешарски. Макар Пеевски бързо да оттегли кандидатурата си, основното
искане остана за оставка на правителството. С варираща интензивност,
протестите обхванаха практически цялата втора половина на годината.
Да се отразяват протестите срещу правителството на Орешарски за
медиите се оказа по-трудно, отколкото февруарските протести. Протестите
през февруари на практика обединиха всички медии. Ключът при
отразяването им беше един и същ – медиите застанаха на страната на
хората и това беше еднозначна позиция. Заеха я бързо дори медии, които
до този момент бяха сред най-големите апологети на дотогавашното
управление на ГЕРБ и Бойко Борисов.
Още февруарските протести обаче внесоха в обществото елемент на силна
поляризация.
Тогава
протестиращите
носеха
бесилки,
горяха
конституцията и чучела на политици, носеха дори дръвници, на които
символно искаха да отрежат главите на управляващите. Основното
противопоставяне беше между хората и политиците. Неслучайно един от
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запомнящите се лозунги беше „Всички вън!”. Правителството на Борисов
подаде оставка на 20 февруари 2013 г.
Поляризацията придоби друг характер, но се задълбочи по време на
протестите срещу правителството на Орешарски, тръгнали от
злополучното назначение на Делян Пеевски. Постепенно самите протести
се партизираха. Прокарани бяха разделителни линии между демократи и
недемократи, русофили и русофоби, комунисти и антикомунисти и т.н.
Тази нова и по-идеологизирана по характера си поляризация направи
отразяването на протестите много по-трудно, защото и медиите не
останаха изолирани от процеса и на свой ред също се поляризираха. Те се
политизираха до степен, която помним от началото на 90-те години.
Стана ясно видимо коя медия с каква позиция е. Голямата група средства
за информация около Ирена Кръстева и Делян Пеевски подкрепи
правителството на Пламен Орешарски. „Икономедиа” се превърна в
информационен хъб на протестите срещу него и започна да гравитира
около президента Росен Плевнелиев. Около „Нова телевизия” пък се
оформи кръг, който заработи в полза на ГЕРБ. Подобни групирания
„разпределиха” местата и на повечето по-малки медии. Покрай протестите
много от традиционните медии заеха до голяма степен партизански
позиции.
Малко медии потърсиха баланс в отразяването на протестите и
стартиралите
междувременно
контрапротести
в
подкрепа
на
правителството на Пламен Орешарски. В редица от централните медии
протестите в подкрепа на Орешарски по-често бяха представяни в плана на
снизяването, на подчертаването на отсъствието на спонтанност, на
етническа и социална маркираност, докато позитивното отразяване бе
запазено по-скоро за антиправителствените протести.
Протестните вълни активизираха изключително силна гражданска
активност във Фейсбук. Социалната мрежа буквално се взриви в
информационно отношение и се превърна в основна неформална
платформа на протестиращите.
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Информационната наситеност в социалните мрежи обаче не успя да
измести влиянието на традиционните медии. Както и преди, големите
средства за информация продължиха да достигат до най-много хора и да
бъдат най-важни по отношение на формиране на общественото мнение.
Затова онлайн публичността остана до голяма степен ограничена вътре в
рамките на тази общност, която ползва активно интернет (по последни
данни на НСИ все още цели 43 процента от българите никога не са влизали
в глобалната мрежа). Огромното съдържание, създадено от потребителите
в онлайн пространството в крайна сметка оформи важен паралелен поток,
който обаче все още нямаше потенциала сериозно да ограничи значението
на традиционните медии.
Очевидно е, че след като у нас базови институции за канализиране на
гражданската активност като партиите и традиционните медии вече не
функционират ефективно, много хора са склонни да оттеглят доверието си
от тях и да го пренасочат към Фейсбук, към блогосферата и социалните
сайтове. От друга страна, поради голямата фрагментираност на средата в
интернет и поради факта, че изказваните в блоговете и в социалните мрежи
твърдения по принцип са субективни, се създават условия за усилване на
поляризацията на мненията. Това, което традиционно разбираме под
общество, все по-активно се подменя от една дълбоко сегментирана
публика, която трудно намира общ знаменател. Вместо търсенето на
консенсус, превес вземат емоциите. Така, парадоксално, едновременно се
разширяват възможностите за директни граждански интервенции в
сферата на вземане на решения и се засилва нестабилността на системата
като цяло, защото тя става все по-непредвидима и сложна. Партийната
интервенция в социалните медии засилва тази нестабилност.
В крайна сметка възходът на гражданското общество през 2013 г. доведе
до прокарване на ясна линия на обществена поносимост към действията на
властта. След 2013 г. тази линия вече няма да може да бъде преминавана
лесно и без последствия.
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Поглед към мониторинга на традиционните медии
Мониторингът на традиционни медии за периода юли-декември 2013 г.
обхваща централните новинарски емисии на БНТ, bTV, Нова ТВ, ТВ7 и
националните всекидневници „Труд”, „Телеграф”, „Сега” и „Преса”.
Изследването е реализирано от агенция „Маркет Линкс” по поръчка на
фондация „Медийна демокрация” и фондация „Конрад Аденауер”.
В телевизиите се открояват няколко по-важни тенденции. Всички
наблюдавани канали отдават най-голямо информационно предимство на
правителството и представят свързаните с него новини сравнително
неутрално. ГЕРБ успява да измести БСП като интензивност на присъствие
във всички канали. Негативно отношение към ГЕРБ изразяват БНТ, bTV и
ТВ7, докато Нова ТВ запазва по-скоро неутрално отношение към
основната опозиционна партия. С изключение на ТВ7, премиерът Пламен
Орешарски е по-наситено представен от президента Росен Плевнелиев.
ТВ7 съобщава за президента много често, но подчертано негативно, докато
премиерът се радва на сравнително позитивно или неутрално отношение
във всички наблюдавани телевизии. Отношението към БСП е относително
неутрално в БНТ, Нова ТВ и ТВ7, но подчертано негативно в централната
новинарска емисия на bTV.
При всекидневниците правителството е основен приоритет за „Труд” и
„Сега”. И двата вестника го представят в умерена негативно-критична
светлина. „Телеграф” и „Преса” отделят по-малко внимание на
правителството, но съобщават за него съответно позитивно и неутрално. И
в печатните издания ГЕРБ измества БСП по интензивност на присъствие.
И четирите всекидневника са с подчертано негативно отношение към
ГЕРБ. Премиерът Орешарски е по-често представян от президента във
всички издания, с изключение на „Телеграф”, но там отношението към
Плевнелиев е и най-негативно. Спрямо него „Телеграф” следва аналогична
политика на ТВ7. Останалите всекидневници са неутрални в публикациите
си за президента. Отношението към Орешарски е неутрално и в четирите
издания. Най-позитивен по отношение на БСП е „Телеграф”, а найнегативен – в. „Сега”. „Труд” и „Преса” имат относително критично
отношение към БСП.
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Медийните рейтинги, представящи отношението между позитивно и
негативно отразяване, остават отрицателни за всички наблюдавани
политици, с изключение на премиера Пламен Орешарски.
През наблюдавания период Орешарски има среден рейтинг от плюс 1.5
(т.е. медиите съобщават за него 1.5 пъти повече в позитивна, отколкото в
негативна светлина). В наблюдаваните медии като цяло, Орешарски е
политикът, който акумулира най-много одобрение. Това се случва въпреки
интензивните протести срещу неговото правителството, обхванали втората
половина на годината.
Лютви Местан получава среден рейтинг за периода от минус 2.3. За
сравнение, от началото на 2013 г. до май 2013 г. Местан имаше среден
рейтинг от плюс 2.5. Не можем да направим пряко сравнение с рейтинга
му от 2012 г., защото липсват данни. Тогава Ахмед Доган беше все още
лидер на ДДС и имаше рейтинг минус 5.6. Позитивният рейтинг на Местан
от първата половина на 2013 г. бе знак, че смяната на върха на ДПС
първоначално се приема подчертано позитивно от повечето медии.
Постепенно обаче отношението към Местан се промени към негативно в
хода на втората половина на 2013 г.
Президентът Росен Плевнелиев реализира среден медиен рейтинг за
периода от минус 2.6. С рейтинг плюс 5.7 през 2012 г. Росен Плевнелиев
имаше позицията на медиен фаворит. Принос за ниския му рейтинг през
2013 г. имат острите критики от страна на медии като вестник „Телеграф”
и ТВ7.
Сергей Станишев е със среден медиен рейтинг за периода юли-декември
2013 г. от минус 3.5. През 2011 г. медийният рейтинг на Станишев беше
минус 3.0, а през 2012 г. бе отбелязано известно подобряване – до минус
2.0. През 2013 г. забележително е, че преди протестите през февруари,
рейтингът на Станишев бе минус 13.5, а в края на предизборната кампания
бе сведен до минус 6.0. Така Станишев е политикът, който в най-голяма
степен успява да подобри представянето си в медиите, особено през
втората половина на годината – до средния рейтинг от минус 3.5.
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Характерно за Станишев е, че през последните няколко години (от
началото на провеждане на мониторинг от ФМД) той никога не е имал
положителен медиен рейтинг.
Бойко Борисов е със среден рейтинг за периода от минус 5.6. Годишният
медиен рейтинг на бившия премиер през 2011 г. беше плюс 2.2. През 2012
г. Борисов успя дори да го подобри и стойността му вече беше плюс 2.4
(медиите съобщаваха почти два пъти и половина по-често за Борисов в
положителна светлина, отколкото в негативна). Сега виждаме, че
рейтингът му претърпява забележим упадък през 2013 г. – от февруари до
май той се променя от плюс 1.1 до минус 2.8. След това продължава да
спада до средната стойност от минус 5.6 през втората половина на
годината. От това развитие ясно се вижда, колко нетрайна може да бъде
медийната подкрепа. Ако в предишни периоди много медии видимо
„напомпваха” публичния образ на Борисов и му даваха директна PR
подкрепа, сега той скъпо плаща цената на флирта си с тях.
Волен Сидеров е с най-нисък среден рейтинг за наблюдавания период –
минус 7.4. Това е политикът, за когото през 2013 г. се съобщава найнегативно. И през 2012 г. той бе българският политик, най-нехаресван от
наблюдаваните медии (с рейтинг минус 12.3).
Мониторингът позволява открояването на няколко по-важни тенденции.
Цялостната картина ясно показва, че правителството и премиерът работят
в относителен медиен комфорт: те почти не получават остро изразена
критика, а някои средства за информация (ТВ7, вестник „Телеграф”) ги
подкрепят безусловно. Същевременно тези медии са и най-критични към
ГЕРБ, Бойко Борисов и президента Росен Плевнелиев.
През май 2013 г. ГЕРБ постигна най-висок резултат на предсрочните
парламентарни избори в условията на медиен негативизъм към партията и
към Борисов. Това отношение се формира по време на протестите през
февруари. На практика отношението на медиите, които наблюдаваме,
тогава не се корелираше пряко с изборните резултати. Други фактори, сред
които вероятно пряката кампания по места, оказваха по-голямо
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въздействие върху поведението на избирателите на ГЕРБ, отколкото
медиите.
И през втората половина на 2013 г. като цяло ГЕРБ е представен в
значително по-негативна светлина от БСП. Най-голямата опозиционна
партия е принудена да действа в условията на по-неблагоприятно медийно
отразяване от управляващите. Това донякъде се компенсира от факта, че
Бойко Борисов успява да остане втората по цялостно медийно присъствие
фигура, изпреварен единствено от премиера Орешарски, а ГЕРБ печели
лидерска позиция в плана на изразено в медиите отношение по ключови
теми от дневния ред на страната.
През 2012 г. вестник „Телеграф” бе най-апологетичен към тогавашното
правителство на ГЕРБ, към Бойко Борисов, Цецка Цачева, Цветан
Цветанов, към останалите представители на правителството и към
президента Росен Плевнелиев. „Телеграф” бе най-краен в оценките си за
БСП. През 2013 г. изданието рязко смени ориентацията си и се постави в
услуга на новата властова конюнктура. Същевременно то стана и найкритично към всичко, свързано с ГЕРБ и с президента, и откри истинска
медийна война срещу тях. Никоя друга от наблюдаваните медии, с
изключение на ТВ7, не предприема подобни рязко конюнктурни промени в
редакционната си политика.
Исканията за оставка на правителството на Пламен Орешарски не срещат
подкрепа в наблюдаваните влиятелни вестници и телевизионни канали,
които поддържат, както видяхме, цялостно неутрално-позитивно
отношение към кабинета и към министър-председателя. Негативното
отношение към правителството и към премиера през 2013 г. остава
феномен, характерен предимно за онлайн средата.
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Георги Лозанов

Чия е враждебната реч?
След 2012 г., която можеше да се нарече година на медийните войни, в
известен смисъл и като нейно нерадостно продължение медийната 2013 г.
може да се нарече година на враждебната реч. Това бе обществено
осъзнато и предизвика широк публичен дебат едва в края ѝ с навлизането в
страната на вълната от сирийски бежанци. Тогава говоренето дори в
електронните медии, въпреки че са регулирани със специален закон и
заплашени от финансови санкции, на моменти пряко попадаше под
дефиницията за враждебна реч – в Закона за радио и телевизия тя не
фигурира под този термин, но има разпоредби, които ясно я описват и
поставят под забрана. Например: „Медийните услуги не трябва да
подбуждат към ненавист, основана на раса, пол, религия или
националност” (чл. 8, ал. 1), или да допускат „предавания, внушаващи
национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост”
(чл. 17, ал. 2).
Разпоредбите са недвусмислени, но регулаторната ситуация беше сложна,
тъй като враждебната реч, която звучеше в медиите, обикновено не
произтичаше от тях, а от политици и кандидат политици главно от средите
на националистките партии и организации. Те неизвестно защо често
гастролираха в ефира като експерти по темата „бежанци” и под такава
маска се опитваха да генерират популистки вот. Това скандализираше
граждански по-чувствителната част от обществото, но тя не държеше
толкова отговорни политиците, колкото медиите – очакваше от тях чисто и
просто да спрат радикалните гласове, да им отнемат достъпа до
предаванията си, да ги подложат на своеобразна „бяла цензура”.
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Медийният регулатор (СЕМ) обаче не застана на такава позиция,
съобразявайки се с препоръката на Съвета на Европа и с практиката на
Европейския съд за правата на човека, отчете необходимостта медиите да
отразяват враждебната реч, за да информират гражданите за изразителите
ѝ и разпространението ѝ в обществото. Разбира се, при задължителна
реакция от страна на техните представители (водещи, репортери и пр.),
която според възможностите на програмния формат да пази достойнството
на нападнатите и демократичните ценности в публичната комуникация.
Ако последното е спазено, санкции се налагат само в редките случаи,
където вина за враждебната реч пряко носят представителите на медията –
като „Алфа ТВ” заради коментара на водещата Маргарита Ташева в
предаването „В окото на бурята”: „Днеска ще покажем, че това са
всъщност семействата на убийците, които се снимаха, докато режат глави,
докато изхвърлят мирно население от покривите на сградите, които, в
лицето на един от командирите на свободната сирийска армия Абу Сакар,
са дори канибали... А и те са пуснати, навсякъде в България, на свободен
режим, поради което вече започнаха да крадат, да бият. Очаквайте да
започнат да изнасилват, да режат глави. Това е населението, наричано
бежанци”; или като водещата на предаването „Психодиспансер” в
програмата на „Евроком” Албена Вулева, заради цинични подмятания
спрямо бежанците и незачитането на страданието им.
Иначе СЕМ прие, че проблемът с враждебната реч в крайна сметка е на
субектите ѝ, особено ако те са публични фигури с делегирана обществена
отговорност, каквито са политиците. Донякъде в плана на парадокса
предложих да се помисли по аналогия със закона за електронните медии,
който санкционира говоренето им, и за закон за политическото говорене,
така че политиците сами да плащат обществената цена на собствените си
думи, а не тя да пада върху медиите. Още повече, че именно те, далеч
преди бежанската вълна, вкараха в публична употреба репертоара на
враждебната реч, разбрана като конструиране на враг, освен от етнически
или религиозно различния и от политическия опонент. Така правенето на
политика в България в резултат и от трайната липса на нови идеи и
аргументирани тези, влезе навътре в зоната на ирационалното, задвижи
агресивни масови нагласи, включително инстинкта за насилие на тълпата.
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Същият, който познаваме от сблъсъците между футболните агитки
(симптоматично напоследък те получиха активна роля в публичния живот
извън спорта).
Вотът, постигнат чрез враждебна реч, е подобен на харизматичния вот, но
от обратната му страна – и той не е заради убеждения, а по линията „силно
любя – силно мразя”. Още от зимните протести на 2013 г., насочени срещу
цялата политическа класа, обаче стана ясно, че Бойко Борисов вероятно за
дълго ще остане последния политик, възползвал се от харизматичен вот, и
гласуването оттук нататък трудно ще е по симпатия, а по-скоро „по
неизбежност”. Така че логично в предизборната ситуация, предизвикана от
предсрочното падане на Борисов от власт, ирационалните ресурси смениха
източника си – от очакване на спасителя се преместиха към вражда с
различния, като жертва, според напрегнатата драматургия на обществените
отношения, можеше да бъдат както политиците в битката помежду си, така
и журналисти, граждани, студенти, богатите, та дори и бедните.
Ирационалното „удоволствие да мразиш”, стимулирано от политиката и
добре тренирано от интернет-хейтърството, за първи път не позволи след
конституирането на нов парламент предизборната ситуация да се разпадне.
Тя продължи с още по-тежки квалификации от морално (нищо ново), но и
от правно естество, които трябваше да доведат до съставомерни
обвинения, политическият опонент да се окаже престъпник. Целта на
враждебната реч е не просто да ти даде преднина пред останалите, а и да
им отнеме социалния статут, да ги превърне в аутсайдери, най-добре
направо в затворници (главният прокурор получи роля на политически
арбитър). Моделът на тази реч „на прага на затвора” беше зададен от
казуса с костинбродската печатница и стигна до Конституционния съд,
който трябваше да реши дали има престъпление, а оттам и по общо: дали
политиците в страната са престъпници (или евентуално кои от тях) или
просто „правилата на играта” вече са такива.
През изминалата година политическият дебат и съдебният спор се
сближиха до неразличимост. Гражданите периодично излизаха на улиците
в ролята на граждански обвинител, като превърнаха улицата в медия.
Медиите на свой ред пък отвориха процеса и го направиха публичен,
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вкараха националната аудитория във въображаемата „съдебна зала”, с
което реализираха конституционното ѝ право на информация. Разбира се,
така те изпълняваха основната си функция, но в различна степен и с
различен мотив. Появи се единствената в Европейския съюз телевизия на
партия, а други телевизии родиха партии в обезпокоителен за
наблюдателите, макар и несанкциониран от закона, конфликт на интереси
между две ключови за обществото публични роли – политическата и
журналистическата. Тоест, имаше медии и то далеч не само в споменатите
случаи (там поне позицията им е откровена), които вместо да отразяват
това своеобразно съдебно реалити, предпочитаха да „пледират” в подкрепа
на някоя от страните.
То самото приличаше донякъде на процеса срещу Тодор Живков от
началото на прехода, защото също търсеше „по съдебен ред” историческа
справедливост, само че тогава за политическите вини на комунизма, а сега
за политическите вини на посткомунизма. Онзи процес персонифицираше
вините до един обвиняем, а в този обвиняем беше цялата политическа
класа. Съществената разлика, разбира се, е, че онзи беше реален, макар да
завърши като фарс, а този е виртуален, тече по всички канали, и едва ли
някога ще свърши.
В този смисъл е трудно да се оцени медийната публичност през
отминалата година, защото и тя, и политическата не функционираха като
себе си, а като част от някаква невъзможна параюридическа публичност, в
която враждебната реч, минаваща от уста на уста, трябваше да донесе
дълго отлаганото възмездие. Безперспективно упражнение, дори само
защото тя даваше шанс в организатори на виртуалния съдебен процес да се
превърнат тези, срещу които той трябваше да е.
Единственото утешение е, че враждебната реч, колкото и агресивна да
беше, се приюти в медиите и дори частично беше укротена от тях,
оставиха я при думите и образите, а не ѝ разрешиха да стигне телата.
Засега поне... Представям си, че ако тя звучеше с децибелите на 2013 г. в
един по-слабо медиатизиран свят, да кажем преди век, по ъглите щяха да
падат поетически трупове, а протестите отдавна да са добили украинска
трагика.
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Тодор П. Тодоров

Година на тотемите

Обществените ефервесценции от последната година придобиха плътност и
значително по-ясна форма от собствената си реалност в медиите. И това не
е само, защото медийният език по дефиниция опростява, а защото
въпросните събития функционираха като естествено и необходимо
продължение на по-сложните процеси в публичността въобще и особено в
медийното поле. Терминът „ефервесценция“1 (колективна ефервесценция)
е употребен за първи път в социологията от Емил Дюркем, за да обозначи
напускането на колективно равнище на профанната сфера, на ежедневната
битност
(работа, рутина, грижи за хляба, семейството и т.н.) и
обединяването на една общност около по-мощни енергии и значения със
сакрален характер. Тези енергии се насочват към физически предмети или
лица и произвеждат свещени символи, тотеми, обединяващи колективни
репрезентации, от които тръгва някакво съзнание за идентичност. Тъй като
подобни образи, работещи в режима на фундаменталния знак, са
абсолютно условие на колективната идентичност и хидравликата на
нейното въображение, те са и основен ресурс на медийния език. Понятието
на Дюркем обаче взима за пример елементарните форми на религиозния
живот при австралийските аборигени. Извън всякакво намерение да бъдат
обидени аборигените, медийният език в България през изминалата година
заработи тъкмо на това равнище, описващо някакви първични,
провинциални и в известен смисъл „старозаветни“ форми на
журналистика. Това съвсем не означава отсъствието на качествена
журналистика, но посочва общия резониращ тон и атмосфера. В контекста
на новите технологии и комуникации, този език придоби още по-крещяща
сила и жизненост. Това е един бърз, лесен език, с висока ефективност и
1

В буквален превод: кипеж.
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функционалност, който не изисква публика с особени четивни умения,
способност за интерпретация, критично мислене, обща култура,
политическа грамотност и т.н. В територията на този език се очертават
прости тотеми и демаркационни линии. Защо и как точно се случи това в
българското медийно поле?
Няма да е вярно примамливото и лесно допускане, че 2013 беше преломна
година, година на „счупване“ в каквото и да е отношение за българската
публичност, особено в света на медиите. Настъпилите „възпалителни“
процеси са поредният симптом на по-бавни и невидими „стомашни“
реакции. Тук имам предвид няколко неща. Първо: „напускането на
окопите“ – тази метафора се отнася до явното материализиране на
фронтовете в т. нар. „медийни войни“. Очевидното разделение на
центровете в медийния дискурс вече не е подводна картография, а война на
световете. В тази война няма по същество нищо ново, освен нейното
изкристализиране. Това не е особена изненада на фона на крепящата се на
няколко корпоративно-феодални ядра българска икономика и нейните
медийни и политически метастази. Доколкото монополното деление и
преливане между медийните групи и съюзи не е новина, по-интересно е
техническото противопоставяне на различни медии, демонстриращо
сложни социални антиномии и несъвместимости. Имам предвид
очевидното „скъсване“ („скъсване“ и на публиките) по оста телевизия –
интернет – печатни медии. Телевизията като най-мощен (и визуален) донор
на публично въображение и език, възпроизведе и преумножи мащабите и
измеренията на обществените ефервесценции, което разбира се, е найуспешната форма на говорене за съвременните медии въобще. В този
смисъл естествено са продължени някакви глобални тенденции.
Българските национални ефирни телевизии обаче, особено в периода до
края на лятото, се надпреварваха да излъчват на живо от площада найголямото риалити шоу, това на антиправителствените протести и
контрапротести, на кипежа и тотемните образи на уличната публичност и
радикалните ѝ противопоставяния, които бяха пренесени и инженирани на
екрана. Така телевизията третира тревожността и фантазменото тяло на
публиката със стимуланти. Бяха засилени характерните за българската
публичност черти на психотично, истерично вълнение. И тъй като
българският зрител и въобще медиен реципиент, има афектирано мисловно
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поведение, тоест най-добре мисли и съзнава под афект, във вихъра на
емоционални състояния, тази продукция активира и експлоатира трайни
(макар и несвоевременни) културни нагласи и квази-сакрални
противопоставяния. Имаше зимен, февруарски сезон, имаше и летен, със
съответстващите специфики, телевизионен жанр и стилистика. Сезонът на
този формат обаче бе прекратен с настъпването на есента, когато
телевизиите видимо охладняха и се дистанцираха от сюжета (който
бездруго навярно е започнал да омръзва на масовия зрител), за да
стартират новите сезони на традиционните си, позахабени, но излъскани
риалити формати.
Така партизанският жанр беше продължен в „лагерни“ интернет сайтове,
както и в социалните мрежи (преди всичко във Фейсбук). Това
пространство пък преживя бум на псевдо-информационните джуджета.
Нароиха се конюнктурни сайтове, групи, тролове и други гласове, които,
макар и изоставени в неангажиращ флирт от екрана, съхраниха окопната
ситуация. Температурата на информационните и комуникационни
конфликти в интернет достигна предела на нормалността. Беше
артикулиран дори сюжетът на някаква, генерирана преди всичко от тези
медии, „гражданска война“. Тя неистово търсеше своите символи, фабули
и лица, своите духове на злото и своите тотеми. Онова, което е поинтересно и особено в тези медийни игри, бяха различните им референти,
които направиха видимо „скъсването“ на публиките. По-голямата част от
„протестърското“ говорене, което тъй или иначе започна и продължи да се
случва мрежово, беше изнесено в интернет, докато „Биг брадър“ и „Шоуто
на Слави“ се случваха сякаш на друга планета, в друго измерение на
публичността. Този проблем отваря темата за културното, медийнопотребителско „скъсване“ в публиката, за различния профил и тип на
медийния консуматор, който в случая на интернет, в контекста на
мрежовата игра, активно доизгражда същото това медийно поле.
Вестниците се оказаха в най-ясна „лагерна“ ситуация и естествено наймалко гъвкави в това си поведение. Очерта се и конфликтна ос на онлайн
издания и печатни вестници – войната „Дневник“/„OFFNews“ ( и
„Капитал“ със силно онлайн присъствие) срещу „Lafka”, като „Lafka“ се
превърна в образ и тотем на печатния монопол и неговите издания. Тази
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война прие символен облик и по своеобразен начин изрази едно от
„скъсванията“ в публиките. Умереният, „обективен“ тон стана признак на
лош вкус и това доведе до допълнително пожълтяване и парадност в тази
сфера.
В известен смисъл площадността в медиите беше неизбежна, доколкото
следваше общата трескава логика на публичността, но свръхмерността й
демонстрира и някакъв културен дефицит, липса на чисто медийна
култура, отговаряща на преките зависимости и елементарния начин на
изразяването им в средствата за информация. Опростяването на езика и
„олагеряването“ в милитантния празник, напрегнатата, агресивна
карнавалност, произвеждана и рециклирана в медиите, е най-автентичният
знак за общото състояние и ниво, за жалката роля, изпълнявана по
икономическо-политическа дефиниция от българските медии. За
съжаление тази роля е и културна. Тя има културно инженерен характер,
тъй като отглежда и съхранява определен тип обществена култура и
съзнание. А този тип описва твърде трайни недъзи, своеобразни парализи
на медийното поле в България, продиктувани от също толкова трайни и
нездравословни социални и икономически отношения, както и от липсата
на воля и ефективен инструментариум за разрешаването им.
Ефервесценцията, присъща на тотемизма, означава нахлуването на някаква
празничност, превъзбуда, снемането на ежедневната битност и срещата,
евентуално сблъсъка с по-могъщи и по-страшни сили. Тази среща е
необходима за припознаването, за спомнянето и приемането на
идентичността. Но тя е също така ритуална, регулярно повтаряща се, като
повторението ѝ не носи никаква новост, а само освежава символни
значения и представи, митове, нужни за настройването, приспособяването
и запазването на определени групи (или партии), семейства, кланове или
племена. Някъде в регистъра на последните понятия е и стадият на
българската медийна публичност, но и на обществената зрялост въобще.
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Вяра Ангелова

Видяно по радиото 2013
Още през януари 2013 г. радиото показа, че все още може да играе на
сцената на медиите равноправно, самостоятелно и непредвидимо. Светът,
гледан от телевизионния екран или живян на улицата, няма нищо общо със
света, който радиото прави с материали от реалността.
Ще излъжа читателското очакване и този текст да започне с протестите на
изминалата година. По-интересно беше друго събитие, стоварило се
неочаквано за радиото и превърнало реалния факт в съвсем друга история.
На 19 януари в ефира на радио К2 върви на живо редовната конференция
на Движението за права и свободи. Журналистите дни по-рано са
оповестили, че лидерът Ахмед Доган се оттегля от ръководната позиция и
сега кротко следят речта, която се опитват да разберат, за да могат да
преведат високия ѝ наратив в достъпно заключение за публиката си. По
средата на едно изречение се чуват писъци и суматоха. Минават 12
секунди преди да се чуе обърканият глас на водещата Илияна Беновска от
студиото, която също като слушателите не знае какво се е случило. 12
секунди са онова време, в което ушите са чули, мозъкът е регистрирал
опасността, а слушателят е прогледнал и видял, че Нещо се е случило.
Видял е страшни неща. Водещата се опитва да включи репортерка от
мястото на събитието, като междувременно от залата се чуват откъслечни
викове. Беновска анонсира, че сайтът на ДПС, от който радиото предава
конференцията, е спрял директното излъчване (по-късно го възстановява).
Репортерката се включва сред шум и викове и свидетелства от първо лице
за случилото се – как мъж е нападнал Доган и как след като е стрелял (със
заглушител!) е бил изведен окървавен.
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Слушателят е видял всичко, чул е пистолетът да гръмва (все пак слуша в
реално време конференцията, а и репортерката го уверява в този факт два
пъти), видял е как точно бодигардовете са извели Доган от залата.
Всъщност нищо от това не е видял. Пистолетът засича и не гръмва, както
ще признаят и нападателят, и разследващите месеци по-късно. В създалата
се суматоха почти никой не разбира как е изведен лидерът на ДПС.
Слушателят бързо ще изтрие своята картина, потопен от картинките, които
ще се въртят по телевизионните екрани и сайтовете дълго след случилото
се. Ще забрави всичко видяно през радиоприемника, замествайки своите
очи с чуждите (най-вече тези на операторите).
Но моментът преди да се появи чуждата картина все пак съществува. Той
показва силата на радиото да покаже нещата точно толкова страшни в
съзнанието ни, колкото е богато въображението ни.
Този епизод ни връща към познатата история на радиопиесата „Война на
световете“ от 1938 г., когато хиляди слушатели не просто се изплашват от
разиграното нападение от марсианци, но и звънят в полицията,
институциите и болниците, за да разкажат какво са видели. Не какво са
чули или преживели, а именно какво са видели. Всеки сам за себе си.
Обичат да казват, че днес това е невъзможно да се случи, защото хората
веднага ще сравнят информацията с други медии.
Ако се върнем към разказаната българска реална история ще признаем, че
паника след излъчването на К2 действително нямаше (не само заради
относително ниската рейтингова позиция на радиото), защото хората
веднага са включили екран, който да им покаже случващото се. Като го
покажат на екрана вече твърдо се убеждаваме, че сме видели всичко.
Докато слушаме радио имаме същото убеждение, но сега сме и сигурни, че
не могат да ни излъжат.
Всъщност нищо не сме видели. Показах ви как самата репортерка на К2,
която е част от събитието, вижда и чува неща, които не са се случили.
Нейното свидетелство се оказва със стойността на слушателското
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„свидетелство“. И това не е въпрос на непрофесионализъм, а на
елементарна психология, която народните приказки обобщават с фразата
„очите на страха са големи“. Хем гледаш, хем пак не можеш да си сигурен
какво си видял. Като в оптичните измами. А после ни убеждават, че
политическите конференции не са оптична измама. Свидетелските
показания в журналистиката винаги трябва да се разглеждат като
приближение към истината, а не като самата истина.
Ето заради всичката тази история, заредени вече с нови знания и
предразсъдъци, вървим към протестите от 2013 г., започнали през
февруари и незавършили с декември. Те, разбира се, бяха много потелевизионни, отколкото радиофонични. Затова е полезно сравнението с
радиопротестите от 1997 г., щедро публикувани в архива на Дарик радио.
Изненадващо е колко много са се променили взаимоотношенията медии–
граждани и колко се е променил стандартът за отразяване на протести.
През 1997 г. медията, която отразява на живо протестите около парламента
се нарича Дарик. Тогава телевизиите все още не бяха толкова много,
толкова национални и с толкова високо самочувствие. В „най-силните“
дни радиото не просто се слуша по домовете, но огласява площада.
Репортерите са напрегнати и много по-значим е емоционалният заряд,
който носят, отколкото думите, които казват. Основната критика, която
понасят е, че са преувеличи случващото се и че симпатизират на хората. От
дистанцията на времето обаче прави впечатление друго. Водещите от
студиото се обръщат от ефира към гражданите и полицията, като
призовават за остатъци от разум в тълпата и институциите. Със
самочувствието на значима народна трибуна, радиото тогава се преживява
много по-малко като отразяваща медия и много повече като трета страна в
конфликта. Доверието и популярността на станцията са достатъчно
големи, за да си позволя тя да заема позиция, едновременно срещу властта,
но и срещу някои действия на протестиращите. Шестнайсет години покъсно медиите не могат да си позволят подобно своеволие. Днес те уж не
взимат страна; отразяват всички гледни точки; самопредставят се за
професионалисти; разделят екрана на две, за да поберат необединими
групи; мерят с хронометър времетраенето, което отделят на едните или на
другите. Днес те са загубили доверието на гражданите. Хората имат много
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повече претенции към медиите, заменят ги умело с други форми на
комуникация и по този начин ги игнорират.
Ето защо откровеното и нападателно антипротестно отношение на Петър
Волгин от „Хоризонт“ за мен е интересно именно и само като
изключителна провокация към медийното статукво. Кой друг журналист и
в коя национална медия си позволява да човърка болезнените въпроси от
собствено име, за да дразни мисленето на общество, което експертите с
известно основание подозират в пробуденост? За втори път ръководството
на БНР застава зад експерименталното поведение на водещия, което
сигурно му коства много. Припомням, че първият път бе заради
предаването „Без контрол“ през 1998 г. Тогава Волгин бе обвинен в
проповядване на сатанизъм, възхваляване на наркотиците и фриволно
отношение към секса, а предаването бе етикетирано като „скандално“.
Тогава се говореше, че така не се говори. Поне не в национален ефир. Още
повече в държавна медия. И сега се чува същото. Че злоупотребява с
ефира, че си позволява да дава гласност на личното си мнение, вместо да
се придържа едновременно към всичките гледни точки. Разбира се, че Ние
го храним с данъците си. Срещу него в началото на 2014 г. (като отглас от
цялостното му поведение през 2013 г.) университетски преподаватели
писаха до СЕМ. Двама от създателите на „12 плюс 3“ даже се засрамиха от
негово име, като написаха отворено писмо с пресни разсъждения около
състоянието на предаването. Като оставим настрана, че двама са малко, а
трети явно няма, за да придаде масовост, това писмо показва, че
провокацията е свършила работа. Защото показа, че колкото и медиите да
нямат авторитет сред обществото, толкова и първичните рефлекси за
държането им изкъсо никога няма да спрат. Волгин нахално призова
несъгласните с него да открият къде в прав текст е казал, че подкрепя
правителството. Това всъщност няма значение. Слушателите са го чули,
без да има нужда да го казва. Усилието да мислиш е по-трудно от това да
се отдаваш на въобразените от радиото демони.
В добре подготвените, интелектуално ходещи по тънкия лед радиоводещи
се крие единственият шанс за радиото да не се говори в минало време.
Еднодневните скандали на жълтите журналисти не се броят. Броят се тези,
които вървят срещу течението не за да го осчетоводят при следваща власт,
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а защото това вървене закалява най-добре и държи ума в кондиция. Това е
добра инвестиция за бъдещето, което вече е настояще.
Защото през 2013 г. част от аудиторията още веднъж сама разбра, че има
нужда от радиото дори когато то е банално, скучно или опърничаво. Не
заради друго, а защото цифровизацията отряза най-любимото нещо след
родината – телевизора. Когато за некомпютърното поколение няма
телевизор, тогава телевизията казва, че то е „обречено да слуша радио“.
Когато компютърното поколение прави радио – това е „любопитка“. А
увеличаващият се брой на негледащи телевизия въобще не се коментира.
Цифровизацията върна към радиото хора, които временно стояха пред
екраните. Време е сега то да разбере, че трябва да намери всекидневния
разнообразен неформатиран начин да ги задържи.

30

Силвия Петрова

Модни тенденции в политиката 2013

За любителите на политически лица в лайфстайл медиите 2013 година се
оказа не особено благодатна. Политиците като че ли избягваха тези
похвати при конструирането на публичния си образ: не отделяха време за
заснемане на фотосесии, за гостуване в светски предавания, за споделяне
на любопитни подробности от личния си живот. В същото време обаче
стратегиите на лайфстайл журналистиката продължиха да се прилагат
широко не само от специализираните издания и се превърнаха в легитимен
начин за поднасяне на информацията в цялото медийно пространство.
В този смисъл през 2013 г. тенденцията да се мисли политиката през
понятията на лайфстайла (външен вид, маниери, обноски) се затвърди и се
превърна в доминираща медийна реторика. Детайлите от външния вид и
стила на поведение вече официално се представят като показателни за
политическата и гражданската позиция. Ако доскоро лайфстайлът беше
само една от възможностите за изразяване на фигурата на политика в
публичното пространство, от втората половина на 2013 г. медиите го
използват, за да описват и политическата ситуация като цяло. Политиката
се смесва с естетиката, частното продължава да замества публичното,
борави се с етикети, които опростяват реалността до степен на
безсмисленост.
Естетика вместо журналистика
Още през 90-те години на миналия век несъществуващото вече лайфстайл
списание
„Егоист” популяризира „бренда” на добре облечените,
привлекателни, образовани и заможни млади хора, описвайки по този
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начин както собствения си редакционен екип, така и читателската си
аудитория. През 2013 г. медиите (включително и тези, които се определят
като сериозни и качествени) провъзгласиха красотата за гражданска
позиция. Протестите срещу правителството на Пламен Орешарски бяха
опаковани в клишето за „умните и красивите”. Което предизвика
моментално създаване на още един „бренд” – този на диаметрално
противоположните „глупави и грозни” непротестиращи. Това бинарно
противопоставяне на два „лайфстайла” (които би следвало да означават
две политически позиции) доведе до универсализиране на картината на
реалността, до изтриване на детайлите и изместване на акцентите.
В този ключ на медийно представяне и коментиране политиката придобива
вид на конкурс за красота, а един от най-обсъжданите въпроси е кой е
изобретил слогана „умни и красиви”. По формата си новините напомнят на
рекламен клип: изобилие от оригинални, красиви, арт образи. Много често
самите тези образи (фотографии, клипове) са заимствани от социалните
мрежи. Впрочем, по този начин се утвърди един отдавна започнал процес
на легитимация на социалните мрежи като медии, които, що се отнася до
бързината на предаване на информацията, определено изпреварват
традиционните – и затова се възприемат и като надежден източник.
Боравенето с етикетите „красиви и умни” и „грозни и глупави” охотно се
поде от вестник „Дума”, който до момента не беше проявявал вкус към
лайфстайл стратегиите (началото бе дадено със статията на Велислава
Дърева „Бунтът на ситите” от 24.06.2013 г.). В този контекст
противопоставянето на двата типа лайфстайл се използва, за да се възроди
пролетарската реторика, в която „красив и умен” конотира „богат”,
„охолен”, „презадоволен”, което би следвало да превърне бренда в
отрицателен за аудиторията на вестника. Това е още една (впрочем доста
неочаквана) посока, в която стереотипите, свързани с външния вид и стила
на живот, се използват за политически цели.
Зациклянето върху „умните и красивите”, повтаряно като мантра от
медиите, променя като цяло възприятието на политическия живот.
Акцентът е върху „изглеждането”. Не се търсят по-дълбоки смисли, липсва
критически поглед. Анализите най-често спират до външния вид – той би
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трябвало да е надежден показател за вътрешните процеси и качества.
Очевидностите са достатъчни. Вероятно това е още един от ефектите от
легитимирането на социалните мрежи като източник на новини: медийното
отразяване на политиката се задоволява с редуване на образи, подобно на
фотосесия, а коментарите често са не по-дълги от текст под снимка.
В главната роля: журналистът
Доскоро журналистиката се фокусираше върху лайфстайла на политиците,
превръщайки ги по този начин в звезди по холивудски образец. Както вече
беше отбелязано, след започването на протестите политиците все пò рядко
влизат в тази роля. Заместват ги самите журналисти. Интервю на онлайн
изданието „Sofia Live” с главната редакторка на „Дневник” Велислава
Попова детайлно описва опорните стълбове в лайфстайла ѝ на
протестиращ и журналист. „Може да видиш Велислава Попова с
(легендарните ѝ в определени среди) розови гуменки на протестите всяка
една вечер и всяка една сутрин пред Парламента, включително и с
лонгборд по „Цариградско шосе". Да я извадиш от анализите, коментарите
и прогнозите за хода на събитията оттук нататък, граничи с невъзможното.
Ние обаче се пробвахме да я видим от онази страна на живота, в която найжестокото нещо е да намериш черно сако, което не се глади, майка ти не
пропуска да напомни да си изправяш гърба, а когато „Бойко Борисов
проговаря пред Сашо Диков", отваряш айпада и слагаш слушалките. Дори
и да си с приятели в One More Bar.”
Оказва се, че журналистиката не е нищо повече от лайфстайл – върви
заедно с цвета на обувките, хобитата и баровете. Самите журналисти са
новите, само-произвеждащи се звезди на масовата култура. Те не просто
създават тенденциите – едновременно в политическия живот и в модата –
но и ги налагат със собствените си тела, облекло, поведение. Политиката
се слива със забавлението, коментарите – с приятелските разговори на
чашка, новините – с личния живот. Това е още едно завръщане към
сферата на частното, от която публичният живот и неговото
репрезентиране не може да се освободи. Съставяйки новини и правейки
коментари, журналистите всъщност пишат фрагменти от собствените си
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биографии. Така политиката се о-телесностява, става близка и разбираема,
предмет за всекидневна консумация.
Колко е важно да изглеждаш политически ангажиран
Но не само сериозните медии заимстват журналистически похвати от
лайфстайл медиите. Процесът е двустранен. През 2013 г.
специализираните лайфстайл издания черпеха теми и сюжети от
политическата действителност. Женското списание „Eva” обяви модните
тенденции за есенно-зимния сезон 2013/2014 г. именно чрез символиката
на протестите. Заглавието на статията е „Благородно влияние vs уличен
протест”. „Протестният” стил на обличане се описва по следния начин:
„Размъкнати пуловери, огромни плетени шапки, груби обувки, избелели
тишърти. Следвани от метални верижки и шипове, мрежести чорапи, черна
кожа и разпилени коси.”
Протестът несъмнено се представя като тип лайфстайл и като такъв трябва
да притежава своите характерни, разпознаваеми – посредством облеклото
– особености. Политиката се въобразява като моден тренд, като въпрос на
естетически вкус. Идеите са заменени от дрехи и аксесоари. Ако искаш да
си по модата, трябва да „разбираш” от политика.
Модата на политическите теми очевидно не преминава бързо, тъй като
няколко месеца по-късно същото списание заснема и представя на
читателите си фотосесия, която носи наименованието „Red Apple
Окупация”. „Всяко голямо парти прилича на окупация... И както е при
всяка окупация, имаше деца, кучета и много бутилки алкохол, които се
предаваха от ръка на ръка и внезапно изчезваха. Имахме си дори г-н Тигър.
За да караме звездите пред обектива непрекъснато да си задават въпроса:
КОЙ? Кой се крие зад маската на Тигъра?”, гласи поясняващият текст.
Политическите символи и лозунги се употребяват като лайфстайл
шаблони, които може да се наложат към всяка ситуация, към всяка частна
история. Политиката е лайфстайл, а лайфсталът е политика, твърдят
медиите.

34

Основни изводи
 През 2013 г. политиците избягваха да се появяват в лайфстайл
медии. Но типът на представяне на политическите събития чрез
лайфстайл стратегии продължи да се развива като тенденция и се
утвърди. В резултат на това анализите и коментарите често от
отнасяха до външния вид на нещата, персонажите и събитията.
 В медийния дискурс на 2013 г. естетическото определение „красив”
често се свързваше с морални категории. Външният вид се обяви за
важен личностен показател: на добродетели или пороци, на качества
на характера, на идейни позиции и политически пристрастия.
Мисленето и говоренето в стереотипите на „красиви и умни” и
„грозни и глупави” омаловажи стойността на политическите събития
и изкриви реперезентацията им.
 Политическите журналисти станаха новите лайфстайл звезди. Някои
от тях създаваха около себе си аурата на демиурзи на обществената
реалност, която стана неразличима от реалността на частния им
живот.
 Самите специализирани лайфстайл издания заимстваха теми и
сюжети от политическата действителност. В този процес
политическите символи и лозунги се възприемаха като аксесоари за
създаване на личен моден стил.
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Богдана Денчева

Фатално жълта 2013
Как „България Днес” и „Всеки ден” потърсиха легитимност
и намериха разграничаване един от друг

След като предпочетоха земетресенията пред политиката през 2012 г., през
2013 г. „България Днес” и „Всеки ден” защитаваха партии, граждански
позиции, стари навици и собствената си идеологична легитимност.
Две години след дебюта си на българския медиен пазар шансът да спрат да
бъдат приемани като маргинални издания е значителен и още в началото
на настоящия анализ се оформя подходяща прогноза за тенденциите в
поведението на всекидневниците таблоиди през 2014 година.
През изминалите 12 месеца „Всеки ден” тества вестибуларния апарат на
аудиторията си с рязка 180-градусова промяна в демонстрирането на
политически пристрастия. „България Днес” на свой ред се вдъхнови да
догонва по-големите братя в медийното си семейство и с редки
изключения успя да задържи стабилно нивото си на спазване на основните
журналистически канони.
Гаф, атентат, оставка
Още в първите дни на януари политическата 2013 вече набираше скорост с
темата за спорната снимка в новогодишната реч на Росен Плевнелиев.
Тогава „Всеки ден” се колебаеше в мнението си за мащабите на
провинението, но без сериозни индикации, че само 6 месеца по-късно
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президентът ще се превърне в най-ярката мишена, към която таблоидът
някога е насочвал своята поразителна неприязън.
Ако казусът със снимката от Колорадо прилича по-скоро на комедия oт
грешки, то опитът за покушение срещу Ахмед Доган е пресъздаден от
„Всеки ден” като истински екшън. Тогава таблоидът осъмна подготвен с
десетки страници по темата и назова сред коментаторите на атентата самия
Даниел Крейг (актьорът, изиграл ролята на Джеймс Бонд в три от филмите
на култовата шпионска поредица).
Оставката на правителството на ГЕРБ през
февруари е представена в романтична светлина, а
жанрът клони към историческа драма: хаос,
мъжки сълзи, изоставен народ, хипертонични
кризи и бунтовници срещу цените на тока,
последвани от нервното недоверие на „Всеки ден”
към смисъла и функциите на временното
правителство, както и към което и да е
правителство до самата поява на първите
материали за летните протести.

На БСП с любов или омраза
След месеци на системно негативно отношение към БСП и в частност към
референдума за АЕЦ „Белене”, след осъдителния ход в деня за размисъл да
агитира читателите си да не гласуват на предсрочните парламентарни
избори, „Всеки ден” отчетливо започва да прощава на старите си врагове.
Изданието прави рязка демонстративна смяна на ракурса – депутатите от
БСП са неуморни народни представители, Сергей Станишев е баща за
пример, ГЕРБ изглежда като загубилия в „Не се сърди човече”. Новите
пристрастия на „Всеки ден” са доловими и в начина, по който са цитирани
данните от социологическите проучвания за предпочитанията на
избирателите при евентуални нови предсрочни избори в полза на БСП.
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Най-ярко тази словесна симпатия към
управляващата партия обаче проличава в
избора на локация за пряко предаване от
мястото на събитието. „България Днес” като
че ли по-често посещава протестите пред
Народното събрание (за да снима), а „Всеки
ден” – контрапротестите пред сградата на
Президентството. Поли-тическите теми
напускат очертанията на стр. 2-3, като найсилните оръжия на „Всеки ден” стават стр.
19, отредена за прецизно подбрани
интервюта, и стр. 18 с „Мнения”, в която като на длан се събира цялата
редакционна политика на вестника. Таблоидът успешно работи в посока
утвърждаване на тезата, че изразяването на частно мнение по даден въпрос
е истинската форма на единомислие с читателя.

И другите летни тенденции са нови:
препубликуване на материали от в. „Дума”,
цитиране на Фейсбук статуси или лични
блогове, и един тревожен сигнал за
крайното абсорбиране на политическото
говорене от журналистическия филтър.
„Всеки ден” си позволява да публикува
части от изказвания на действащи
български политици, графично оформяйки
изказванията като статии със заглавие,
снимка и името на политика вместо автор
на материала. Случаите са два, а
политиците са Антон Кутев и Лютви Местан.
Политици на фокус и дефокус
Рубриката „Мнения” на „Всеки ден” демонстрира окончателното свикване
на таблоидите с участието на политическите теми в ежедневната им
професионална логорея. Редувани са стари и нови политически образи,
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към които отношението започва да става все по-предвидимо, а шумът от
протестите заглушава изказванията и позволява тяхната подмяна.
„Всеки ден” не се интересува от Меглена Кунева до момента на поява на
Реформаторския блок. Тогава познатата от предишни години негативна
кампания срещу нея се завръща на страниците на изданието, редом с
предсказанията за провал на дясната формация. Важната политическа
супернова е Николай Бареков, от когото дори Волен Сидеров се страхува,
ни казва още „Всеки ден”.
„България Днес” се старае да разпределя вниманието си към
политическите фигури в рамките на своята 2-ра страница поравно. Прави
впечатление промяната на нейното графично оформление – материалите
стават още по-кратки и биографични, и уверено следват принципа на
двуеточието със заглавия от типа „Бареков: изгубих съня си заради
бедните” (България Днес, 16.09.2013) и „Алена: през 2014 идва хаос”
(България Днес, 28-29.12.2013). „България Днес” се интересува от
действията на Волен Сидеров, от бездействието на Бойко Борисов офлайн
(и Фейсбук активността му онлайн), както и от бъдещето на
Реформаторския блок. Относно Бареков, публикувано е рекламно каре за
похода „Чисти ръце”.

Президентски абонамент

Героят на годината обаче, фигурата с най-наситено
присъствие и почти никакво отсъствие от броевете
на таблоидите, е президентът Росен Плевнелиев.
„Всеки ден” следи ожесточено всеки негов
публичен ход, а когато няма такъв за осъждане,
прави разследвания за личните имоти и
взаимоотношения на Плевнелиев. Президентът
организира и дирижира протестите, плаща ги,
надвишава правомощията си като налага вето и
участва в кръга „Капитал”.
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Заради кръга „Капитал” Плевнелиев е виновен за всичко и по време на
студентските протести. „Всеки ден” следва толкова стриктно навика си да
търси печалното в събитията, че лидерите на Окупацията по шаблон биват
набързо изобличени и криминализирани. До края на годината таблоидът не
изневерява на своята страст от първото шестмесечие на 2013 г. да сравнява
протестите с бунтове, а протестиращите – с четници. „България Днес”
прави друго – също не изпуска протестите и държавния глава от поглед, но
когато не разполага с място за цяла статия, посветена на Ранобудните,
отделя място за снимки, под една от които студентите са наречени просто
„младите”. Това мило наставническо обръщение подсилва подозрението,
че таблоидът е склонен да изпада в антиправителствени настроения.
Типичните за таблоидния жанр теми и лица от родния шоубизнес остават
изолирани в платформите на двете издания – няколко листа в сърцевината
на броя ни казват всичко за купчината риалити формати, с които жълтото
говорене си почива от политическото говорене в ТВ ефира. При „Всеки
ден” все пак се забелязва тенденцията, че интервютата на политическа
тематика са временно заместени от интервюта с VIP личности. Другата
стъпка, която „Всеки ден” предприема, за да защити своето жълто начало,
е рубриката „Сериал”, в която изданието се интересува от различни теми,
собственоръчно определени като нови и вълнуващи. Епизодите разкриват
тайните на руската царска фамилия, тъмните петна в биографиите на
директорите на БНТ, проклятията на музикалната фамилия Щраус или
точно колко неуспешни са българските манекенки.
Интервютата помагат на „Всеки ден” да уплътни политическия образ на
Николай Бареков, като таблоидът обръща специално внимание на
присъединилите се към „България без цензура” Нешка Робева и Деси
Добрева. „България Днес” интервюира рапъра Спенс. Разговорът с него е
контрапункт на изповедта на контрапротестиращия рапър Мишо Шамара,
като тази съпоставка подкрепя наблюдението, че двата таблоида избират
противоположните страни в защитаването на идеологическите каузи на
годината.
Зимните месеци на 2013 г. не закъсняват с предположенията на „Всеки
ден”, че президентската инициатива „Българската Коледа” може би не е
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най-високо ефективният благотворителен проект.
Таблоидът пуска последния си брой за 2013 г. на 20
декември и без да пожелае Весела Коледа, се
появява обратно по павилионите на 3 януари.
„България Днес” не излиза само в няколко от дните
в празничната суматоха, а последната му страница
продължава да бъде покана за годишен абонамент
на цена от 139,99 лв. Насищането на таблоидното
говорене с образа на Росен Плевнелиев създава у
читателя особен вид усещане: че през 2013 г.
аудиторията е била абонирана за 2 вида
информационни бюлетини от „Дондуков” 2.

Заключение
Ако през 2012 г. можехме да заподозрем всекидневниците таблоиди в
пропуск на важни теми за сметка на стремежа им да ни задоволяват с
повече типично жълти новини, през 2013 г. картината на
общественозначимите събития е очертана ясно.
Изминалата година стана пословична със своята политическа и медийна
динамика и това принуди двете издания да направят свой прочит на
промените. Старият навик да създават непрестанно усещане за
фаталистичен развой на политическите сценарии се превърна в техен
собствен ексклузивен стил на отразяване на важните теми от деня.
Разликата в качеството на съдържанието все пак надделя в полза на
„България Днес”, а единственото сходство между „България Днес” и
„Всеки ден” остана липсата на позитивни новини.
Въпросът дали жълтите всекидневници не прегърнаха политическите теми,
защото нивото на политическото говорене в България през 2013 г. се
снижи до таблоидното ниво, остава отворен.
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Изводи
 Сравнително бедната на вълнуващи политически събития 2012 г. е
последвана от бурна политическа 2013 г.
 „Всеки ден” прави 180-градусов обрат в демонстрирането на
политическите си пристрастия и симпатизира на БСП след
предсрочните парламентарни избори.
 Ракурсът на отразяване на ежедневни теми прави „България Днес” поблизък до идеологията на протестиращите, а „Всеки ден” – до тази на
контрапротестиращите.
 Политикът на фокус в съдържанието на всекидневниците таблоиди е
Росен Плевнелиев, срещу когото „Всеки ден” води негативна кампания.
 „България
Днес”
демонстрира
по-високо
качество
журналистическите материали в сравнение със своя конкурент.

на

 Таблоидите не изневериха на навика си да предричат само най-лошата
политическа развръзка, превръщайки този навик в своя запазена марка.
 „България Днес” и „Всеки ден” ще останат зависими от политическите
теми и през 2014 г., когато все по-уверено ще вървят към хибридния
формат, за да оправдават успешното съжителство на таблоидни и
сериозни теми под един редакционен покрив.
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Гергана Куцева

Медиите като обект на „катарзиса”
на „задкулисието”

„Катарзис” и „задкулисие” безспорно ще бъдат запомнени като две от
знаковите думи за 2013 г. Година, в която черният (и псевдо-събитийният)
PR, политическият инженеринг, опорните точки, а с тях и пропагандата и
дезинформацията, една дългосрочно планирана стратегия, белязаха
неизличимо медийния дискурс. Катарзисът (по Аристотел) е пречистване
чрез преживяване на силни негативни емоции: на страх от надвисващото
зло и на състрадание, което се поражда при вида на невинно страдащия. Но
катарзис днес не е възможен, защото невинни няма. Преобладава страхът.
От задкулисието – един все по-явен множествен субект, който все поперфидно овладява медийните канали. То налага като норма в
журналистическата практика манипулационните похвати, с които се
дискредитират личности, институции, спонтанна гражданска активност и
се подменя социално значимия дневен ред. Доверието, като фундамент на
живеенето заедно, бива съзнателно подкопавано. Самата държавност и
институциите са дълбоко дискредитирани, което трайно алиенира все
повече хора от политическия процес и същевременно радикализира
твърдите ядра от партийни привърженици.
Властта винаги се е стремила да инструментализира медиите за въздигане
на своя авторитет и постигане на целите си: от скулптурните бюстове на
римските императори (дори преди тях), през печата, фотографията и
телевизията, та до, уж, свободната зона на интернет. През 2012 г.
наблюдавахме една позитивна тенденция в нарастването на влиянието на т.
нар. гражданска журналистика (особено при отразяването на протестите на
Орлов мост през лятото на 2012 г.). Тогава социалните мрежи (най-вече
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Фейсбук), блоговете и някои от периферните информационни сайтове се
противопоставиха на мейнстрийм медиите (информационни агенции,
електронни медии, онлайн версии на различните пресиздания), като
спомогнаха интернет пространството постепенно да предложи трибуна на
разнообразни и смели мнения и коментари, в опит да бъде запълнена
липсата на обективност, плурализъм, свобода при изразяване на
позициите, анализи и обективно мнение по теми, които са неудобни за
масовите медии. Година по-късно властта (и нейното задкулисие) се
опитаха всячески да подтиснат или поне да сложат юзди на този, набиращ
все по-голяма сила, феномен, възможен благодарение на съвременните
информационни технологии – превръщането на обикновения гражданин в
създател на авторско съдържание и разпространител на информация.
За властта това е плашеща тенденция, която подкопава устоите ѝ,
лишавайки я от монопола над официалната версия на фактите. Още
повече, че за един кратък момент, благодарение на първоначалната
масовост, а после на смущаващата упоритост на протестите, предизвикани
от избирането на Делян Пеевски за шеф на ДАНС (и последвалата серия от
неадекватни кандидатури), медиите се опияниха от избуялата гражданска
енергия и допуснаха различни лица от колективния субект на протеста със
собствените им версии за истината в своите съдържания. В отговор
задкулисието създаде армия от платени форумни писачи и фалшиви
профили в социалните мрежи, громящи протестиращите като платени,
соросоиди или просто смахнати, и конгломерат от стихийно нарастващи
взаимообвързани новинарски сайтове, поддържащи авторитета и
истинността на налаганите тези чрез взаимно препечатване на анонимни
материали. Медийната пропагандна машина, доскоро работила в
удивителен синхрон в подкрепа на правителството на Борисов, беше
поделена и овладяна от взаимно дебнещи се субекти, конкуриращи се в
създаването на „по-обективната реалност”. Зад количеството нови сайтове
прозират единствено свръхконцентрация на медийната собственост и
липса на плурализъм, които пряко влияят върху качеството на
журналистиката и достъпа до публичност. Властта наложи своя контрол и
посредством директни упреци и заплахи, намаление на бюджети,
преразпределяне на договори за информационно обслужване и прочее, за
да си възвърнат политиците главната роля на коментатори на протестите и
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да дискредитират всяка автентична позиция. Тази гигантска манипулация
създаде в онлайн пространството няколко потока на паралелно
конструирани публичности, тълкуващи събитията, според спуснатите
„опорни точки”, което допринесе за разделението на обществото и за
избуяването на безпрецедентна нетолерантност и пропаганда на омразата.
През 2013 г. новинарският поток в мрежата силно се политизира.
Политическите теми за първи път от началото на наблюдението през 2009
г. значително превъзхождат международните новини и любимите на
медиите криминални сюжети (категорията Произшествия, съдържаща
краткотрайни новини тип инциденти и конфликти). Увеличението на
политическите теми се наблюдава и на ниво топ новини, където
международните събития са изместени от традиционната си първа
позиция.

Симптоматичен е и незначителният обем на информацията с икономическа
насоченост (едва 4%), както и минималното присъствие на финансовия
министър Петър Чобанов (сравнено с петото място по-честота на
споменаване на Симеон Дянков през 2012 г.), въпреки задълбочаващото се
социално неравенство и упадък в икономическото благосъстояние.
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Картината на политическия живот остава трайно рамкирана от имената на
партийните лидери и парламентарно представените партии – символ на
политическото статукво. Конфликтът е водещ код в отразяването:
взаимните нападки, клеветата, компроматът и откровената лъжа се
утвърждават като закономерна част от арсенала на политическия
инструментариум, което трайно нарушава хигиената на политическия (и
медиен) дискурс. С говоренето „анти” може да бъде обяснено честото
споменаване на Бойко Борисов и неговата партия ГЕРБ. Колективният
субект на протеста дължи второто си място на обвързването му с бившия
премиер като вдъхновител и кукловод на протестното движение. В целия
информационен масив обаче темата за протестите е значително подценена.
Волен Сидеров и „Атака” за първи път не са в дъното на класацията,
благодарение на специалната роля, която имат в осигуряването на
парламентарния кворум. Таблиците по-долу визуализират честотата, с
която водещите политически фигури и партии присъстват в заглавията на
новините.1

1

Сравнението е между политически фигури, които имат статистически значимо присъствие, и са
изключени субектите, чието споменаване е епизодично, следователно под 2%. Процентното съотношение
между партиите е въз основа на всички, открити в заглавията на клъстерите в анализирания новинарски
масив.
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Въпреки че, за разлика от последните няколко години, когато премиер
беше Бойко Борисов, настоящият политически елит не търси така активно
камерите и медийните изяви, а се измъква през задния вход, в отразяването
на обществения живот и за 2013 г. остава водеща логиката на
институционалната и електорална тежест. Медийният прожектор
продължава да се насочва с охота към всеки жест на властимащите,
пренебрегвайки стандартите за новинарска стойност. Вместо куче-пазач на
обществения интерес българските медии се държат като клакьори на
властта, дори когато тя трябва да бъде разобличена като некомпетентна,
арогантната и недостойна.
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Изводи
 Медийният дискурс е неизличимо белязан от манипулацията,
пропагандата и дезинформацията, сривайки доверието в държавността и
алиенирайки голяма част от обществото от политическия процес, като
същевременно радикализира твърдите ядра от партийни привърженици.
 В отговор на увеличаващите се възможности пред обикновения
гражданин да бъде създател на авторско съдържание и разпространител
на информация, бяха създадени новинарски сайтове, които чрез
взаимно препечатване на анонимни материали да поддържат монопола
на властта над официалната версия на фактите.
 Процесът на политизиране на медиите и тяхното съдържание е
завършен. За първи път политическите теми преобладават значително в
информационния масив. Водещ код в отразяването е конфликтът:
клеветата, компроматът и лъжата се утвърждават като закономерна част
от арсенала на политическия инструментариум.
 Институционалното отразяване, което дава на властимащите
предимство на информационния терен, се затвърждава като норма в
репрезентирането на обществения живот, легитимирайки статуквото.
 Новостта на 2012 в наблюдаваната зона е, че мъжете подчертано поактивно се изявяват в лайфстайл сектора не само в периода на
предизборна кампания, а като цяло. Лайфстайлът е един от найпредпочитаните и работещи инструменти за политически ПР.
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Николета Даскалова

Онлайн медиите през 2013:
политика на втвърдяване

През 2013 г. продължи еволюцията на българския интернет. Стана ясно, че
социалните мрежи вече все по-гъвкаво, видимо и ефективно разчупват
границите между виртуалната агора и площадната политика. Бурните
събития през годината, намерели израз в няколо вълни на граждански
протест, организирани и/или поддържани посредством интернет,
изкушават да бъдат определени като „спонтанни”, „изключителни” и
„експлозивни”. Но социалните реактивности и мобилизации през 2013 г. не
бяха изцяло такива. Те се случиха след няколкогодишен опит – културен и
инфраструктурен – в употребите и „разработването” на мрежовите канали
онлайн за целите на граждански каузи и политическа комуникация.
Информационният контекст, който е най-близо до социалните мрежи, е
този, който се произвежда от онлайн медиите. И тук е от значение изводът,
който мониторингът на новинарските сайтове от години констатира:
онлайн медиите са генеалогически и съдържателно по-близо до
традиционните средства за масова информация (телевизия, радио, преса),
отколкото до така наречените медии на гражданите (блогове, социални
мрежи, сайтове за видеосподеляне). Дали такава беше ситуацията и през
динамичната 2013 г.? Какви са тенденциите в репрезентациите на
политическия живот в новинарските сайтове?
Политическите субекти в новините
Наблюдението на онлайн медиите включва новинарски сайтове и портали,
сайтове на информационни агенции, уеб издания на печатни и електронии
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медии. Обект на мониторинг са водещите субекти в дневния ред на
информационните потоци.
На пръв поглед, данните за 2013 г. са много сходни с тези за 2012 г. Бойко
Борисов за поредна година е политикът с най-интензивно медийно
присъствие – 331 от 365 дни сред най-често споменаваните имена в
информационния масив (фигура 1). Втори и трети, както през 2012 г.,
отново са Цветан Цветанов (249) и Росен Плевнелиев (246). С една
позиция по-напред и с 50% ръст в мединйото си присъствие спрямо 2012 г.
е Сергей Станишев. Оттук нататък картината значително се променя:
„стари” лица губят своята видимост, „нови” субекти влизат във фокуса на
медийните прожектори.

ВОДЕЩИТЕ ФИГУРИ в НОВИНИТЕ
144

Бойко Борисов

123

Цветан Цветанов

118

31

Пламен Орешарски

190
68

Лютви Местан

69

Делян Пеевски 13

91
104

Цветлин Йовчев
18

75

234
221

137

64

60

Сотир Цацаров

246

137

101

36

Волен Сидеров

249

141

116

Сергей Станишев

331

126

105

Росен Плевнелиев

Михаил Миков

187

124
104
104
93
януари-май

юни-декември

Фиг. 1. Политическите лица с най-интензивно медийно присъствие: брой дни сред топ
субектите в новинарските сайтове, януари–декември 2013 г. „Топ субекти” са 28-30
имена (от сферите спорт, политика, шоубизнес и др.; българи и чужденци), които
най-често се споменават, на дневна база, в българоезичните новинарски сайтове.

В плана на данните за количественото отразяване промените във
видимостта на политическите актьори през 2013 г. са няколко:
 Предсрочните парламентарни избори и смяната на властта налагат и
смяна в политическия състав, който застава в центъра на медийното
внимание. За периода юни-декември най-често се споменава името
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на новия премиер Пламен Орешарски. През същия период на
медийната сцена се изкачват още новият вътрешния министър
Цветлин Йовчев, депутатът от ДПС Делян Пеевски и новият
председател на парламента Михаил Миков.
 В хода на целогодишното отразяване през 2013 г. най-забележителен
пробив в медийната си представеност, извън лицата от новото
правителство, правят лидерите на ДПС – Лютви Местан, и на
„Атака” – Волен Сидеров. Впечатляващ е и ръстът в новинарската
стойност на фигурата на главния прокурор: 54 дни сред топ
субектите в новините за Борис Велчев през 2012 г. срещу 124 дни за
Сотир Цацаров през 2013 г.
 В сравнение с 2012 г. от водещите субекти в новините изпадат както
министрите на кабинета „Борисов”, така и фигури като столичния
кмет Йорданка Фандъкова и опозиционни представители в спектъра
център-дясно. Като цяло, през 2013 г. разнообразието в медийната
картина се свива и тя става изключително доминирана от лицата на
властимащите (правителство, парламентарни сили, президент, главен
прокурор).
На фона на тези размествания в количественото присъствие на
политическите субекти, налице са също така и качествени развития в
естеството на публичните образи:
 Въпреки че Борисов и Цветанов за пореден път акумулират найконцентрирано медийно внимание, те заемат нови роли в публичния
дневен ред. Още в началото на годината, по време на зимните
протести и след оставката на кабинета на ГЕРБ, лидерите на
партията се превръщат от централни изразители на оценка
(оценяващи) в обект на отношение (оценявани). След предсрочните
избори през май, вече в ролята на опозиция, водещите фигури на
ГЕРБ частично си възстановяват статута на оценяващи събитията.
Тенденцията се засилва след рестарта на политическия сезон през
есента, но не достига нивата от предишните няколко години.
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 През 2013 г. значително нараства тежестта на фигурата на
президента. Засиленото публично присъствие на Росен Плевнелиев
се свързва с институционалната му роля при назначаването на
служебното правителство, но така също и с активните му изяви след
изборите. В сравнение с мандата на Георги Първанов наблюдаваме
публичност, която в много по-голяма степен е маркирана от
президентската институция. Тази маркираност не е с неутрален знак
– Плевнелиев е носител на един от най-полемичните образи в
медийните репрезентации, отношението към него е ярка
разделителна линия в редакционните пристрастия.
 Новинарските потоци през 2013 г. са маркирани и от фигурата на
Делян Пеевски. Траекторията на споменаване на името му в дневния
ред на медиите рикошира между зоните на мълчание и зоните на
провокация. След изборите Пеевски първоначално сам разчупва
обвивката на недостатъчна видимост, като привлича медийното
внимание към себе си със серия от остри парламентарни изказвания
срещу бившите управляващи. Впоследствие назначаването му за
председател на ДАНС провокира отглас, който все още отеква в
общественото пространство. Макар и Пеевски отново да е в зоната
на мълчанието и на ограничената видимост, името му остава обект
на коментари и изказвания. В този контекст открояваме два вида,
противостоящи една на друга, редакционни стратегии: 1) по-висока
честота на споменаване на името на Пеевски в съчетание с изразено
отрицателно отношение, срещу 2) тенденция да не се споменава
името на Пеевски в знак на своеобразна защита от негативни
конотации.
 Засиленото медийно присъствие на Волен Сидеров има два по-важни
аспекта. На първо място, националистическото говорене се
придвижва от периферията към центъра на медийното отразяване.
Паралелно с тази тенденция, на няколко пъти през годината
наблюдавахме инцидентно префокусиране на дневния ред на
медиите около фигурата на Сидеров в контекста на скандала. В този
смисъл медийният образ на лидера на „Атака” е илюстрация на
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формулата, че генерирането на скандали е равно на акумулиране на
внимание.
 През 2013 г. наблюдаваме нов образ на изпълнителната власт.
Всъщност нито едно от трите правителства през годината не успя да
произведе стабилен имидж и ярки послания. Това е особено
симптоматично за правителството на Пламен Орешарски. С
изключение на самия премиер и на вътрешния министър, останалите
лица на новата изпълнителна власт останаха в периферни позиции с
по-бледо медийно участие. Илюстративна е разликата в медийния
образ на предишния и на настоящия вътрешен министър: в началото
на мандата си Цветанов и екипът му активно (и с участието на
медиите) конструираха имиджа на атакуващата власт, докато
Цветелин Йовчев се свързва с образа на защитаващата се власт.
Медийните прочити на ситуацията през 2013 г. са диаметрално
противоположни: 1) властта се защитава, защото се окопава и се
дистанцира от гражданите, срещу 2) властта се защитава, защото е
нападана от агресори, целящи погром на институционалните устои.
В медийното отразяване на политическите фигури като цяло преобладава
негативният контекст. Предишният фаворит Бойко Борисов категорично
губи медийния си блясък. Другият доскорошен носител на позитивно
отношение – Росен Плевнелиев, се трансформира от положителен герой
във фигура, който предизвиква полярни нагласи. Полемично и
нееднозначно е и отношението към Пламен Орешарски. Лидерът на БСП
Сергей Станишев също не успява извлече сериозни позитиви от
засиленото си медийно присъствие.
Медийната представеност на политическите партии
Най-интензивно е медийното присъствие на представителите на БСП и
ГЕРБ. Съотношението на силите между двете партии е неравномерно през
годината. Преди изборите предимството е на страната на лицата и
гласовете от ГЕРБ, докато след изборите превес в медиите – както по
многочисленост, така и по интензивност – вземат социалистите.
Продължава тенденцията на репрезентиране на двете партии като взаимно
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алтернативни. На трето място по комплексно медийно присъствие са
представителите на ДПС, следвани от „Атака”. Налице е пряка корелация
между парламентарната и медийната представеност. В най-голяма степен
този режим на двойно статукво е атакуван от Реформаторския блок,
отразяван предимно през образа на Меглена Кунева. Налице е опит за
активизиране на представителите на НДСВ, но те не успяват да привлекат
значим новинарски интерес. В периферията остава и партия РЗС. На този
фон новият политически субект „България без цензура” успява да стъпи на
новинарското поле онлайн – засега на мизансцена, но с тенденция за
излизане на по-предни позиции.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ: брой лица
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Фиг. 2.1. Представители на партии: брой лица сред топ субектите в новинарските
сайтове, януари–декември 2013 г.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ:
сумарна честота на присъствие
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Фиг. 2.2. Представители на партии: сумарна честота на медийно присъствие: брой
дни сред топ субектите в новинарските сайтове, януари–декември 2013 г.

Тематичните акценти и стратегиите на медийно отразяване
Отразяването на политическия живот през 2013 г. откроява три важни
тематични ядра: социалните протести през януари и февруари срещу
високите сметки за отопление и срещу електроразпределителните
дружества; предсрочните избори за Народно събрание през месец май;
антиправителствените протести, провокирани от назначаването на Делян
Пеевски за председател на ДАНС.
В контекста на зимната вълна от протести в информационното
пространство се разгърна тенденция на увеличаване на аналитичните
материали. Мониторингът регистрира ръст на медийните участия на
експерти, както и журналистически стремеж за дълбочинен прочит на
обществено-политическите процеси. Медиите започнаха по-често да
търсят отговор на въпросите какво и защо се случва, при това в режим на
относителна неутралност спрямо политическите субекти.
По време на предизборната кампания обаче тази тенденция на
еманципация на журналистиката бързо се разпадна. Скандалите,
компроматите и политическото дискредитиране се превърнаха в централни
медийни сюжети. Активизираха се зависимостите от политическата
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конюнктура, включително и чрез липсата, за пореден път, на ясно
разграничаване между журналистическото съдържание и платената
медийна агитация.
Втората вълна на протести предизвика наситено медийно отразяване.
Политическото инженерство постави медиите в ситуацията да търсят
баланс между антиправителствените демонстрации и проправителствените
гласове на впоследствие сформираните контрапротести. Именно в този
режим на отразяване се поляризира медийното отношение към фигурите
на премиера и на президента. Паралелно с това се поляризира и
представянето на различните групи протестиращи – те бяха
противопоставяни една на друга чрез естетически, социални и етически
деления. Наложи се интерпретацията за разделението на обществото.
Медийната неутралност отстъпи място на субективните коментари.
В края на годината темата за протестите постепенно загуби своята тежест,
а новините все по-често започнаха да препращат към кулоарите на
изпълнителната власт. В крайна сметка гласовете на статуквото отново
окупираха публичния дневен ред. Единственият нов политически субект,
който успя да получи медийна разпознаваемост, всъщност дойде от
редиците на самите медии – формацията „България без цензура” на
доскорошния журналист Николай Бареков (обединението от партии
Реформаторски блок не е разпознавано като нов субект). Мониторингът
показва, че отразяването на Бареков в общия информационен поток се
динамизира точно тогава, когато се разгръща последната протестна акция
през годината – окупацията на Софийския университет. Така медии и
граждани се оказват в режим на конкуренция.
В заключение: битката за онлайн пространството
В плана на обобщението се налага изводът, че през 2013 г. значимостта на
онлайн медиите нараства. Те все повече се утвърждават като един от
основните генератори на информация и интерпретация на политическия
живот в страната. Ускоряването на политическия пулс в социалните мрежи
включва и все по-чести практики на цитиране и споделяне на материали от
новинарските сайтове.
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В същото време през 2013 г. все по-видими стават опитите за овладяване
на онлайн медиите – както в плана на икономическата консолидация, така
и в контекста на политическото влияние. През годината две от найуспешните медийни групи в интернет „Инвестор.БГ” и „Нетинфо.БГ”
смениха собствеността си и станаха част от портфолиото на компании с
позиции в телевизионния бизнес – съответно „България он ер” и „Нова
броудкастинг груп”. Подобни сделки са стъпка в посока на окрупняване на
пазара, но и на своеобразно „колонизиране” на онлайн средата от страна на
„старите” медии.
От своя страна, политическото овладяване на интернет протича без ясни
имена и официални сделки. То се разгръща например под формата на
граждански коментари във форумите на популярните онлайн медии –
анонимно, еднотипно и ударно от лятото на 2013 г. Политическите апетити
са достатъчно продуктивни, за да родят и нови информационни полета –
отново анонимно и еднотипно, без афиширани редактори, журналисти,
собственици. Най-посещавани сред новопоявилите се „новинарски
сайтове”, според класацията на Alexa, са silnabulgaria.com и bezpartien.com,
съответно на 246 и 302 място от всички български сайтове. Макар и да
няма ясни данни кой стои зад тях, те следват ясни линии на симпатии и
антипатии – срещу президента и т.нар. кръг „Капитал” и в подкрепа на
Николай Бареков и неговата „България без цензура”. Опасенията, че
проблемите и конфронтациите, характерни за „старите” медии, ще се
пренесат и на терена на интернет, вече са ненужни. Битката за онлайн
пространството е факт.
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Марина Кирова

Оптимистично за линията на живота
или как протестите променят България

Навремето имаше един американски филм „Линия на смъртта”, в който
група студенти по медицина си направиха необичаен експеримент – да
проверят дали има живот и след смъртта, като за кратко изпаднат в
клинична смърт. С връщането си към живота обаче, те вече не бяха
същите, защото в паралелния свят видяха сторени в миналото злини и
беди, които сега търсеха своето възмездие. Миналото им се превърна в
бреме, което без своето изкупление не им даваше възможност да живеят в
настоящето.
Нещо подобно се случи на 14 юни 2013 г., когато за председател на ДАНС
бе избран депутатът Делян Пеевски. Страната бе обхваната от протести,
продължаващи до днес – 7 месеца по-късно. Както и във филма
експериментът доведе до патова ситуация, защото нищо не можеше да
продължи по стария начин – политическият елит трябваше да изкупи и
поправи грешките от миналото, а хората искаха промяна на системата, за
да могат да продължат живота си напред. Или поне това става ясно от
мненията на онези стотици хора, които активно пишат в социалните
медии, в блогосферата и в микроблогинг платформата Туитър.
Гражданската блогосфера и Туитър – много сме, силни сме
Истината е, че цялата 2013 г. бе белязана от знака на протестите, но от
юни се промени общуването в социалните медии в България. Само
часове гражданските блогове, Туитър, а също и Фейсбук пламнаха
недоволство. Хората спонтанно се обединяваха около идеята
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протестират, без да имат лидер и организатор; споделяха и канеха
приятели, познати и непознати да се присъединят; обединяваха
постингите, статусите и туитовете си под общи хаштагове #ДАНСwithme и
#оставка, за да могат лесно да се следят от всички. Хаштагът
#ДАНСwithme стана нарицателно и символ за протеста на десетките
хиляди граждани, които ежедневно изразяваха своята позиция по улиците
на София, а също и в други градове на България. Само за първия ден
#ДАНСwithme е споменат 1872 пъти в социалните мрежи, а за периода 14
юни –31 декември 2013 г. ключовият хаштаг е посочен 179 422 пъти.1 А
има още стотици хиляди материали, туитове постинги, статуси, снимки,
които също са посветени на протеста, но не съдържат този хаштаг.

Източник: http://www.danswithme.com/stats

1

Данните са от статистика на протестите в социалната мрежа и споделянето на #ДАНСwithme в
социалната мрежа за 14.06.2013 г. и за периода 14 юни -31 декември 2013 г. на сайта
<http://www.danswithme.com/stats> [посетен на 20.01.2014].
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През първите три дни от протестите думите „оставка на правителството” и
„оставка на Пеевски” бяха най-често срещаните думи в гражданските
блогове.

Блогърите ежедневно публикуваха стотици материали, снимки и видеа,
колажи и карикатури от протестните шествия, мнозина си направиха
специални банери с призив „оставка”, а други и цели тематични секции за
протеста в личните си уеб дневници. Чрез Туитър си обменяха новини,
снимки и информация за хода на шествията. Създадоха се още няколко
тематични хаштага, свързани с протестите - #Оставка, #ОрловМост,
#Пеевски, #ПротестнаМрежа, #occupySU (за окупацията на Софийския
университет от Ранобудните студенти). През микроблогинг платформата
журналисти от чуждестранни медии следяха случващото се в България,
взимаха интервюта. Протестите се стриймваха в реално време и всички
можеха да гледат NaJivo2, като за почти 7 месеца каналът е гледан над
2

Протестите се излъчваха на живо от канала на блогъра Иво Божков –
<http://www.ustream.tv/channel/najivo>.
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480 000 пъти. Неслучайно като лица на протеста бяха припознати някои от
известните блогъри, а блогърът Иво Божков получи от Български
хелзинкски комитет наградата „Човек на годината” за 2013 г.

Оставка!
Крайно време е правителството на Орешарски да подаде оставка!
Правителството е очевидно корумпирано, безпринципно, марионетно, и работи
против интересите на голяма част от българските граждани! И не само аз мисля
така —също и Йовко, Дончо, и още едни поне нинам-колко-хиляди свободни
граждани на България.
Източник: http://www.optimiced.com/bg/2013/07/22/ostavka/

Протестиращите блогъри споделяха своите мисли и емоции, искания и
желания. А нападките и обвиненията, че са платени, интернет лумпени,
активисти соросоиди и др. подобни приемаха без видимо да се притесняват
или иронизирайки ги.
Въпреки че голямата тема на годината бяха протестите, през 2013 г. имаше
и други водещи теми в гражданските блогове с политическа насоченост.
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Теми в 250 граждански блога за периода 1 януари –31 декември 2013 г.

2013 е годината не само на протестите, но и на различното общуване.
Социалните медии трайно се установиха като средство за публична
комуникация сред младите и активни българи. Но онлайн медиите
събираха и разделяха. Чрез тях блогърите намираха много нови приятели и
съмишленици и отричаха или се разделяха с други, не толкова близки, но
инакомислещи познати. Духът на протеста роди и разделението – или си с
мен, или си против мен.
Блоговете на политиците – крачка напред и две назад
Известни разлики в комуникацията в социалните медии се наблюдаваше и
сред българските политици. За да отчетем ясно тенденциите в развитието и
отличителните характеристики на блоговете на българските политици през
изминалата година, ще направим сравнителен анализ с 2009 г., когато
отново имаше избори за Народно събрание.
През 2009 г. бяха изследвани 32 активни блога на български политици и
870 постинга, написани в тях за периода януари–декември. През 2013
година активно поддържаните блогове на политици са двойно по-малко, а
публикуваните материали в тях са 271 броя или три пъти по-малко.
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Месечно разпределение на общия брой постинги в блоговете на българските
политици. (Период: януари–декември 2009 г. – 870 броя постинга; Период: януари–
декември 2013 г. – 271 броя постинга)

Макар и през двете сравнявани години да е налице тенденция на засилена
активност в навечерието на изборите за Народно събрание, динамиката
през 2013 г., както е видимо от графиката, не е така драстична и показва
относителна устойчивост в количеството на публикуваните материали. Поосезаема е обаче съдържателната разлика в блоговете на политиците. Сега
те са по-адекватни и съзвучни на дневния ред на обществото и коментират
теми, вълнуващи хората, като например протестите. Отново се нападат
опонентите, но пълнежът на блоговете вече не е от шаблонни партийнопропагандни текстове или препечатки на публични изяви, а се наблюдава
по-голяма тематична и стилистична вариативност. Съдържателното
израстване на българските политици по отношение на техните блогове
обаче не може да компенсира количественото изоставане, което можем да
определим като масова незаинтересованост към поддържането на личен
блог.
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Теми в блоговете на политиците за периода 1 януари.– 31 декември 2013 г.

Политиците – с нов подход в Туитър
По-различно обаче е комуникирането на политиците на терена на
микроблогинг платформата Туитър. През 2013 г., макар и да не са
многобройни политиците, които туитват, те вече го правят, при това по
начин, адекватен за комуникацията в социалния канал.

Брой публикации на български политици в микроблогинг платформата
Туитър за периода 1 януари – 31 декември 2013 г.

Някои от тях запазват парадния и високопарен стил, като публикуват само
политически новини; други общуват неформално и поддържат активна
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обратна връзка с гражданите в Туитър; трети си позволяват агресивен
подход, типичен и за публичното им поведение в офлайн среда. Като цяло
политиците са отворени да коментират случващото се в общественото
пространство, мнозина подкрепят протестите, съдействат с информация и
отговарят на конкретни въпроси, отправени към тях.

При всички случаи изминалата година показа не много силна, но
значително по-качествена активност на политиците в социалните медии.
Наблюдаваното развитие в съдържателно отношение може да се дължи,
както на съдействие от страна на политическите сътрудници и екипи, така
и на осъзнаване сред политиците, че ползването на социални медии за
комуникации с обществеността може да бъде ефективно.
Данните от наблюдението позволяват да обобщим:
 2013 e годината, в която социалните медии до голяма степен
спомогнаха за пробуждането на гражданското общество. Едно събитие
(избирането на Делян Пеевски за председател на ДАНС) провокира
безпрецедентен по своята продължителност и мащабност протест.
Съществена роля в протеста имаха социалните медии, тъй като чрез тях
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хората се самоорганизираха, координираха, информираха, обединяваха
и насърчаваха.
 Отминалата година е и година на различното общуване, в която
социалните медии имат все по-водеща роля като канал за комуникация.
Политическата ситуация породи настроения на крайна поляризация на
обществото и нерядко именно социалните медии се превръщаха в арена
на идейни дуели и идеологически анатемосвания, на групиране по
лагери и сформиране на нови общности.
 Политиците стават все по-опитни в общуването в социалните медии. В
сравнение с предходните избори за Народно събрание през 2009 г.,
количеството на поддържани блогове на политици намалява. Но през
2013 г. политиците вече отделят повече внимание на съдържанието в
блоговете си и се отнасят с повече професионално отношение към
социалните комуникации като цяло. Налице са и адекватни политически
изяви в микроблогинг платформата Туитър, въпреки че засега
активните политици там са малцина.
И ако за финал се върнем към метафорите на филма „Линия на смъртта”,
след протестите през 2013 г. линията на живота у нас няма как да бъде
същата. Промени се общуването в социалните медии, промениха се
нагласите и желанията на много хора, които активно пишат в блогосферата
и в Туитър. Друг е и начинът на общуване в социалните медии на част от
политиците. Гласовете от виртуалното пространство се пренесоха в
реалността и макар смесени с оглушителния шум на свирки, барабани,
вувузели, няма как да не се чуят. Вероятно още поуки могат да направят
всички участници в сюжетната линия – политици и граждани,
протестиращи и непротестиращи, използващи и неизползващи социалните
медии. Но все пак филмът все някога трябва да свърши. И ние оставаме с
оптимизъм за линията на живота.
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Ели Александрова

Народът от Фейсбук през 2013:
хроника на инсомнията

Неизбежно ще запомним 2013 като година на събуждането. Гражданското
общество у нас се пробуди от дългогодишния си сън с шумна прозявка,
която отекна като протестен крясък срещу наглостта на политическата
класа. Младото поколение даде заявка не просто да не спи, а да бъде
ранобудно за доброто на България. Масовото безсъние доведе Фейсбук до
хронична инсомния, а хаштагът стана нощен кошмар на управляващите.
Хронология на безсънието по месеци, с елементи на разсъждение и фокус
върху най-важните събития:
Януари
Още от първия месец на годината новинарските материали на тема
Фейсбук вдигнаха висока глаголна температура. С вълнението около
грешката в Новогодишната реч на президента Плевнелиев, забавната част
приключи. Нападението над вече бившия лидер на ДПС Ахмед Доган по
време на партийна конференция на 19 януари предизвика бурна реакция в
социалната мрежа. Не в подкрепа на нападнатия, а против нападателите на
нападателя, които го ритаха брутално на живо в национален ефир. Към
групата Съд за участниците в боя над Октай Енимехмедов се
присъединиха над 15 хиляди души, а в мрежата делото на нападателя беше
оценено по-скоро като проява на героизъм, отколкото като криминален
опит за покушение.
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Групата Срещу нападателите на Октай Енимехмедов
През януари мрежата започна да споделя Отвореното писмо на Фейсбук
до Бойко Борисов1 – симптоматично за това, което предстоеше: Вие, всички
управляващи ни за тези 22 години се разминахте с народните указания!
Затова няма да простим, няма да забравим, няма да мируваме, няма да
мълчим и няма да робуваме!, гласеше то, подписано от Народът от
Фейсбук.
Февруари
В месеца, когато Фейсбук въведе функционалност за споделяне на чувства
и дейности в статусите, чувствителността на много български потребители
беше предизвикана от стойността на сметките за ток, което доведе до
действия, запечатани вече в историята като февруарските протести.
Фейсбук се превърна в координационен център за организация на
протестиращите, а правителството на Бойко Борисов подаде оставка под
натиска на улицата. Част от Народа от Фейсбук квалифицира този акт като
бягство от отговорност, а друга част, над 36 хиляди души, се обедини в
групи като Протест в подкрепа на Бойко Борисов2. Медиите заговориха за
победата на Фейсбук, волята на Фейсбук и властта на Фейсбук –
определения, приписващи на мрежата ролята на самостоятелен
политически субект. Телевизиите потърсиха лидерите на партия Фейсбук
и ги идентифицираха сред организаторите на протеста.

1
2

Виж <http://worldtodaybg.com/2013/01/06/писмо-на-фейсбук-до бойко-борисов>.
Виж <https://www.facebook.com/pages/Протест-В-Подкрепа-На-Бойко-Борисов/590725907622388>.
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Народът от Фейсбук обаче не излъчи свои лидери, защото всички негови
членове се чувстват такива. Ако някой все пак си позволи амбицията да
бъде водещ, най-често той бива заклеймяван като платен предател в
служба на олигарсите, монополите или политиците. Подобна съдба
сполетя и лидерите на Народа от Фейсбук, посочени от медиите.
Март
В началото на март революцията взе жертва в лицето на самозапалилия се
пред Община Варна Пламен Горанов3. Потребителите на социалната
мрежа го обявиха за национален герой и призоваха към продължаване на
делото му. Отново във Варна, протестиращи почетоха Националния
празник 3 март, изписвайки „България” с телата си. Снимката стана едно
от най-споделяните изображения във Фейсбук.

Протестиращи във Варна изписаха „България” с телата си по случай 3-ти март

Наред с революционния дух, през март в мрежата се разпространи
инициативата Висящо кафе4, която събра над 33 хиляди почитатели на
идеята да подариш кафе на непознат в нужда. След многобройните
споделяния тогава, висящото кафе като че ли увисна в забрава, на фона на
бъдещите политически събития. Партиите вече се подготвяха за
предстоящите предсрочни избори, а БСП обяви5, че всеки българин може
да предложи чрез Фейсбук номинации за гражданските квоти в
депутатските листи на партията.

3

Виж <https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%
2Fplamengoranov%2F>.
4
Виж <https://www.facebook.com/visqshto.kafe>.
5
Виж <http://www.standartnews.com/balgariya-politika/bsp_tarsi_vav_feysbuk_grazhdani_za_deputati180875.html>.
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Април
Месец април беше времето на активната предизборна кампания, която, за
разлика от предишни избори, този път беше особено напрегната в
социалната мрежа6. Борбата между кандидатите за одобрението на Народа
от Фейсбук се водеше на принципа всеки срещу всеки, а компроматите и
оплюването бяха ключова стратегия за успех. Най-активни в
предизборната кампания във Фейсбук бяха по-малките и новосформирани
партии, които заложиха на алтернативните канали за комуникация с
потенциални избиратели, но не се пребориха за представителство в
парламента при реалните избори. Най-популярна в мрежата стана партията
на Светльо Витков Глас народен – тогава с над 48 хиляди поддръжници,
днес вече с над 59 хиляди. Политиците и кандидат-политиците активно
използваха Фейсбук в предизборната кампания за предстоящите
парламентарни избори през май. Мобилизираха се фабрики за лайкове7,
виртуален израз на търговията с гласове, целяща да стимулира онлайн
рейтинга на участниците в изборите.
Май
Централно събитие бяха изборите на 12 май. Едва положило клетва,
правителството на Пламен Орешарски беше заплашено от протести,
организирани във Фейсбук срещу него. Недоволните започнаха да
планират кога и къде да дадат израз на негодуванието си, така че да
съберат повече привърженици за каузата, както в социалната мрежа, така и
навън, по улиците и площадите. Съвсем скоро правителството доброволно
провокира масови протести с кадровото решение на годината.
Юни
На 14 юни Пламен Орешарски обяви избора на Делян Пеевски за шеф на
ДАНС, новина, която за отрицателно време взриви Фейсбук с мощта на
водородна бомба. Като абсолютен прецедент в политическата история на
6

Виж <http://www.fmd.bg/?p=7999>.

7

Виж <http://reporterbg.com/index.php?id=59503>.
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мрежата у нас, организацията на протеста същата вечер протече само за
няколко часа, а броят на хората в създаденото събитие Не искам Пеевски за
шеф на ДАНС започна да нараства с десетки в минута.
Фейсбук фолклорът кръсти протеста #ДАНСwithme8 и името му вирусно
се разпространи чрез многобройни постове в мрежата. Събитията
съвпаднаха с въвеждането от Фейсбук на характерните за Туитър
хаштагове – отбелязване принадлежността на даден текст към определена
актуална тема. Добавянето на хаштага позволи на потребителите да следят
всички постове по темата в мрежата, с което България стана първенец по
ползване на новата функционалност в такъв мащаб. Събитието Не искам
Пеевски за шеф на ДАНС започна да се преименува на #ДАНСwithme ден
1,2,3... 9

Заглавната страница на събитието за #ДАНСwithme протестите във Фейсбук

Във Фейсбук се създадоха десетки групи против правителството, които
родиха другия популярен хаштаг #оставка/#ostavka. Той се разпространи
както в множество статуси, така и на хиляди снимки в социалната мрежа.
Безпрецедентна серия от ежедневни протести заля центъра на София,
българите в чужбина подкрепиха каузата, като инициативата прерасна в
ДАНСwithme World10 и виртуалната подкрепа се засили от различни
краища на света.
Омразата към българската политическа класа се прехвърли и върху някои
от медиите, които според протестиращите отразяваха събитията
некоректно. Във Фейсбук се надигна недоволство срещу медийната
империя, собственост на Делян Пеевски, а политическото шоу на Волен
8

Виж <http://bg.wikipedia.org/wiki/ДАНСwithme>.
Виж <https://www.facebook.com/events/475048025915600/>.
10
Виж <https://www.facebook.com/DANSwithmeWorld>.
9
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Сидеров беше заклеймено онлайн с хаштага #IgnoreVolen, с който
потребителите на мрежата призоваха да не му се позволява да отвлича
вниманието от съществените процеси. Изказването на депутата от БСП
Христо Монов, че протестиращите са интернет лумпени11, се превърна в
неизменна част от фолклора на протеста.
Юли
Ежедневните
демонстрации
продължиха
и
през
юли,
като
незаинтересоваността на управляващите провокира всевъзможни
атрактивни акции по улиците на София. Мирният протест доби елементи
на спектакъл, в който участниците се надпреварваха с оригинални начини
на представяне. Темата за протеста във Фейсбук се развиваше като
грандиозно произведение на изкуството, плод на колективната творческа
мисъл на хиляди потребители. Почти паралелно вървеше и организацията
на контрапротеста в мрежата – в подкрепа на правителството и с призив
Шанс за Орешарски, шанс за България12.
Кулминация на събитията беше белият автобус, с който депутатите се
опитаха да избягат от окупацията на протестиращите, искащи оставката
им. Той стана пореден повод за скандал и спекулации в мрежата. Горещият
летен месец беше изпълнен с нестандартни протести акции като кафе и
плаж пред Парламента.
Август
През август най-обсъжданото събитие на тема Фейсбук напомни за
кръговрата на историята. Бойко Борисов обяви, че си е направил
официален профил13 в мрежата, единственият истински, на фона на
многото негови профили там, и зад всичко написано на стената стои
самият той. По стара традиция това събитие беше широко отразено в
медиите, а още по-голямо внимание получи новината, че няколко дни по11

Виж <http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2077985>.
Виж <https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F
215757738571550%2F>.
13
Виж <https://www.facebook.com/boyko.borissov.7>.
12
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късно профилът е бил хакнат. Неколкократно хакван и връщан към живот,
днес той е следван от над 22 хиляди потребители на мрежата, далеч поскромен брой от почитателите в един14 от неофициалните му профили,
които вече наброяват 261 хиляди души.
През август едно от най-споделяните изображение във Фейсбук стана
надписът ОСТАВКА15 от концерта на Роджър Уотърс.
Септември
Най-любопитното събитие на политическа сцена във Фейсбук през
септември беше умишлено разпространеният от потребителите слух16, че
правителството на Орешарски е подало оставка. Провокацията изпълни
своята цел да предизвика медиен интерес, но не и поговорката, че една
лъжа, повторена сто пъти, става истина. Някои онлайн медии дори се
подведоха от случващото се в социалната мрежа и обявиха новината за
оставката, а на правителствената пресслужба се наложи официално да
опровергава разпространения слух.
В края на септември във Фейсбук се появи групата Приятели на
бежанците 17, целяща да мобилизира подкрепа и дарения за сирийските
бежанци, настанени в лагери у нас. На фона на репортажите в медиите за
страха сред българите от заселването на бежанци в страната, изразената
позиция на Фейсбук потребителите с отношение към темата беше
предимно в подкрепа на хората, бягащи от войната в Сирия.
Октомври
След като вълната от протести започна бавно да затихва, появиха се нови
лица на Народа от Фейсбук, които под името Ранобудните студенти18
14

Виж <https://www.facebook.com/pages/Boiko-Borisov/29880861985?ref=ts&fref=ts>.
Виж <http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/08/31/2132339_vuv_feisbuk_za_akciiata_ostavka
_na_rodjur_uoturs_ot/>.
16
Виж <http://www.novini.bg/news/158431-фейсбук-закипя-орешарски-подаде-оставка.html>.
17
Виж
<https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F585850168
115019%2F>.
18
Виж <https://www.facebook.com/RanobudniteStudenti>.
15
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подеха поредната безпрецедентна протестна акция – Окупацията на
Софийския университет, с която получиха одобрението на над 44 хиляди
потребители в социалната мрежа.

Страницата на Ранобудните студенти във Фейсбук

Ответната група19 против окупацията мобилизира далеч по-малко
одобрение, привличайки около 1,400 членове. Протестът на Ранобудните
студенти получи подкрепата на много техни колеги, които инициираха
окупацията на други университети в страната. Акцията продължи 80 дни, а
на финала студентите написаха във Фейсбук страницата си: Още сме на
мнение, че така повече не може и заедно продължаваме за една по-добра
България!
През октомври във Фейсбук се разви инициатива, целяща да изчисти
имиджа на България след филма на BBC Booze, Bar Crawls and Bulgaria20,
показващ безумията на британския алкохолен туризъм по българското
черноморие. Страницата Аз няма да позволя да се гаврят с България21
набра близо 20 хиляди почитатели и призова към създаване на богата
галерия от снимки на пияни британци, с която да отвърнем на нанесения
удар върху българския имидж.
Ноември
16 ноември се оказа неприятна дата за мнозинството потребители на
Фейсбук. Митингът на управляващите партии в подкрепа на
правителството в София и паралелният протестен митинг на ГЕРБ в
19

Виж <http://vbox7.com/play:def316d3f9>.
Виж <http://vbox7.com/play:def316d3f9>.
21
Виж <https://www.facebook.com/do.not.mess.with.BG?fref=ts>.
20
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Пловдив предизвикаха предимно негативните коментари на Народа от
Фейсбук, който в мнозинството си не се припозна сред участниците в нито
един от двата митинга. Мобилизацията на двата враждуващи фронта на
българската политическа сцена припомни факта, че Народът от Фейсбук
продължава да не се чувства представен в българския парламент.
Декември
Месецът на равносметките рядко е белязан от важни обществени и
политически събития. Такива липсваха и през декември 2013. Изминалата
година обаче даде много поводи за размисъл над симптоматичните
явления и изводи за новата роля на Народа от Фейсбук. Ето ги и тях:

Изводи
 През 2013 година Народът от Фейсбук беше по-буден от всякога. В
медиите постоянно присъстваха заглавия от типа взриви Фейсбук,
подлуди Фейсбук, разтресе Фейсбук, Фейсбук настръхна и т.н. За пръв
път в такива мащаби онлайн обществото замени виртуалния протест с
реални демонстрации на недоволство, в които не се стигна до прояви на
насилие.
 Бурните граждански реакции на актуалните събития дадоха на
политиците урок, че оттук нататък ще работят в нова публична среда.
Новите медии наложиха нов модел на посредничество между властта и
гражданското общество, при който всеки гражданин е медиа.
 Основен проблем на шумната онлайн комуникация продължава да бъде
ограниченият потенциал: диагностициране без предписано лечение.
Народът от Фейсбук идентифицира проблеми, протестира, готов е да
се бори против, но не предлага решения. Отричат се партиите и
лидерите, но във виртуалната говорилня липсват техни алтернативи.
 През 2013 година стана ясно, че макар и многолюден, Народът от
Фейсбук е малцинство. Общество на младите, красивите и
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образованите, интернет лумпени или наивни идеалисти, те са малката
активна част от голямото пасивно цяло. Все още не се чувстват
парламентарно представени и в това се крие потенциалът на
алтернативни партии като любимата на Фейсбук Глас народен, която
вече се подготвя за Евроизбори 2014 с онлайн кастинг за евродепутати.
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Василена Йорданова

2013 – година на проТЕСТ
Клипове с политическо съдържание във Vbox7

Изминалата 2013 г. безспорно бе много динамична и интересна в
политически аспект. В рамките на 365 дни се смениха три кабинета и се
проведоха парламентарни избори, които бяха предшествани от кратка, но
наситена с много събития предизборна кампания. Тя продължи по-малко
от 2 месеца, през които основните политически лидери се „скриха” от
медиите и обществото и на преден план излязоха техни представители.
Това обаче не на прави битката по-малко ожесточена. Скандалите и
нападките между политическите сили не утихнаха дори и в деня за
размисъл, когато „гръмна” историята с откритите 350 000 бюлетини в
печатницата „Мултипринт” Тази нестабилната политическа реалност
доведе до избухването на вълна от гражданско недоволство.
„Годината на протестите” с това име ще остане в историята 2013 г.
Започнали още през февруари и продължили до самия ѝ край, тези
протестни шествия несъмнено са най-масовите, най-продължителните и
най-силно медийно отразените през последните години.
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С общо над 900 клипа във Vbox7, потребителите на сайта за
видеосподеляне „определиха” протестите за най-значимото събитие на
годината. Репортажи от мястото на събитието, коментари на политици и
потребители на сайта, кадри от въздуха, видео материали, заснети от
участници и много авторски клипове за случващото се на улицата – тези
материали пресъздават цялата палитра от събития и емоции, които
съпътстваха протестите. На първо място по популярност, брой клипове и
коментари се нарежда станалият известен като „Данс with me” протест
срещу кабинета „Орешарски”. С близо 600 видео материала и генерирани
над 500 000 гледания – безспорно това е водещото събитие в сайта за 2013
г. След него по популярност се нареждат февруарските протести срещу
високите сметки за ток със 190 клипа и акцията на „Ранобудните студенти”
със 150 клипа. Далеч зад тях остават контрапротестите в подкрепа на
настоящия кабинет с едва 35 клипа. Статистиката сочи, че потребителите
на Vbox7 са по-съпричастни с протестиращите и интересът към действията
им е много по-голям отколкото към тези на контрапротестиращите.
Макар че достигнаха своя апогей през 2013 г., протестните шествия са
явление, което ни е добре познато още от предходните една-две години.
Както през 2011 г., така и през 2012 г. гражданите започнаха все по-често
да изразяват своето недоволство на улицата. Още помним протестите
срещу АСТА, срещу добива на шистов газ, срещу промените в закона за
горите и т.н. Но именно през 2013 г. протестите претърпяха една
значителна метаморфоза. Протестиращите не само станаха помногобройни, но и исканията им се промениха. До началото на миналата
година улиците се пълнеха с недоволни най-често поради две причини –
заради социални или еко проблеми. Обществото проявяваше своята
раздразнителност, когато управляващи и бизнесмени посегнеха на нещата,
които пряко го засягаха – пушенетo в заведенията, цената на бензина,
свободата в интернет или застрояването на плажната ивица и горите. През
изминалата година подобни протести също не липсваха (февруарските
протести до голяма степен се възприемат като социални), но в случая с
„Данс with me” и акциите на „Ранобудните студенти” се появиха нови, вече
политически искания. Протестиращите се обявиха за промяна в системата,
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поискаха оставката на управляващите и нов морал в политиката. Подобни
лозунги бяха позабравени през последните няколко години.

Заради големия брой протестиращи, промяната в исканията (а и заради
резултатите от февруарските вълнения) този път медиите следяха с голям
интерес случващото се на улицата и в университетите. Тази тенденция
ясно си проличава в сайта Vbox7, където за пръв път при подобен род
събития, клиповете от медиите са повече от тези, заснети или сглобени от
потребителите. Докато през 2012 г. т.нар. авторски клипове от протестите
бяха в пъти повече от медийните, то през 2013 г. съотношението е 2:1 в
полза на средствата за масова комуникация. Тази промяна потвърждава
твърдението, че уличните вълнения са най-важните събития не само
според протестиращите, но и според медиите.
Събитието, което се нарежда на второ място по популярност, е опитът за
покушение срещу почетния председател на ДПС Ахмед Доган. На
събитието от 19 януари са посветени близо 200 клипа, които са събрали
около 200 000 гледания. Макар и случило се още в първите дни на 2013 г.,
то бе толкова скандално и противоречиво, че съвсем основателно привлече
вниманието на потребителите на сайта. Те пък от своя страна приеха
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случилото се по-скоро като зле изигран спектакъл и до края останаха
скептични към достоверността на събитието.

На трето място застава Волен Сидеров и речта му от първото заседание на
42-то Народно събрание. Пламенните думи и обещания на лидера на
„Атака” бяха отразени в едва 31 клипа, но за сметка на това са генерирали
178 830 гледания и посрещнати с ентусиазъм от голяма част от
потребителите на Vbox7.
Далеч по-малък е интересът към събития като актуализацията на бюджета
(24 клипа), енергийната политика на страната (24 клипа), разкритията от
тефтерчето на Филип Златанов (9 клипа) или изготвянето на нов изборен
кодекс (6 клипа). В една наситена с толкова много събития година,
подобни теми лесно биват изтласквани в периферията от все нови и нови
скандали. Тази тенденция наблюдавахме и през 2012, а вероятно ще
продължи и през 2014 г.
В международен план за втора поредна година потребителите на Vbox7
определят като най-значимо събитие войната в Сирия. За разлика от
предходната година обаче през 2013 г. интересът към конфликтите в
близкоизточната страна значително се увеличи. Докато през 2012 г. на
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темата бяха посветени 182 клипа, през 2013 г. броят им се увеличи до 292,
които са генерирали над 41 000 прегледа. Разбира се, промяната до голяма
степен се дължи на факта, че през изминалата година страната ни бе
засегната от военния конфликт. Заради наплива от сирийски бежанци у нас
този иначе далечен проблем изведнъж придоби стряскащо близки
измерения. Поради тази причина потребителите на Vbox7 проявиха поголям интерес към случващото се в Сирия.

През 2013 г. настъпиха и някои други промени. До началото на годината
безспорно най-популярният политик бе Бойко Борисов. Бившият премиер
се чувстваше изключително комфортно под светлините на прожекторите и
по нищо не личеше, че ще слезе от „трона”. Борисов бе любим персонаж не
само на медиите, но и на потребителите във Vbox7. През 2012 г. той бе
най-коментираният политик в сайта за видеосподеляне и именно на него
бяха посветени най-голям брой клипове. Още преди парламентарните
избори през май обаче ситуацията се промени и бившият премиер отстъпи
първото място. Така с повече от 700 клипа и генерирани близо 430 000
гледания на трона се възкачи Волен Сидеров.
Рокадата, макар и на пръв поглед странна, всъщност бе съвсем логична и
очаквана. Още в разгара на предизборната кампания потребителите на
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Vbox7 ясно изразиха симпатията си към националистите и в частност към
Сидеров. По време на необичайната и скандална предизборна кампания
той не се скри от камерите, за разлика от много от останалите политически
лидери, и беше неизменният гост във всяка медия. По този начин лидерът
на „Атака” успя да „яхне” вълната от гражданско недоволство и да спечели
от изборите през май.
Всъщност изявите му през изминалата година бяха толкова много и така
ярки, че съвсем спокойно може да обявим 2013 за годината на Волен
Сидеров. Скандалите се завихряха около лидера на „Атака”, набираха
скорост и бушуваха пред втрещените погледи на обществото и в частност
на потребителите на Vbox7. Необичайният баланс на силите в настоящия
кабинет, изненадващото „помирение” с вечния враг ДПС, спречкванията с
журналисти, протестиращи и силите на реда, внасянето на оръжие в
сградата на Народното събрание, поисканата от него оставка на президента
и не на последно място екскурзиите до екзотични курорти са само част от
събитията, чийто главен герой е Волен Сидеров. С тези свои действия
лидерът на „Атака” си запази централно място в новинарските емисии.
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Потребителите на Vbox7 не останаха равнодушни към поведението му.
Докато в предизборната надпревара Сидеров единствен се радваше на
положителни отзиви, то скандалите, в които бе замесен след изборите
разочароваха голяма част от посетителите на сайта. Забелязва се
значителен спад в подкрепата за лидера на „Атака”, а в коментарите си
потребителите все по-често използват неприятни епитети по негов адрес.
Въпреки множеството критики обаче Сидеров все още има твърди
поддръжници сред потребителите.
Подкрепа, с която не могат да се похвалят лидерите на останалите
политически партии у нас. Нито Станишев, нито Местан или Кунева се
радват на положителна оценка от страна на потребителите във Vbox7.
Настроението остава крайно негативно към тях, независимо от
поведението им или събитията. Изключение не прави и бившият премиер
Бойко Борисов, който през 2012 г. имаше много поддръжници в сайта. В
края на 2013 г. лидерът на ГЕРБ е вторият най-коментиран политик (422
клипа и 179 952 гледания), но този път отзивите за него са предимно с
отрицателен знак.
Колкото до Сергей Станишев, Лютви Местан и Меглена Кунева, те не само
не се радват на одобрението на посетителите във Vbox7, но и са изтласкани
встрани от вниманието им. На тримата са посветени общо 241 клипа (91 за
Станишев, 80 за Местан и 70 за Кунева), като коментарите под тях или
липсват или са крайно негативни. Особено отрицателно е настроението и
към настоящия премиер Пламен Орешарски, като присъствието му във
Vbox7 е свързвано предимно с протестите срещу настоящия кабинет.
На политическата сцена наскоро изгря и Николай Бареков, като в сайта
присъства в 56 клипа (134 543 гледания). Интересното в случая е, че найпопулярните видео материали за него са онези, в които мери сили с Бойко
Борисов. Кампанията на лидера на движение „България без цензура” се
основава на размяната на лични нападки с бившия премиер. Тази практика
обаче до момента не показва положителен резултат, напротив –
потребителите във Vbox7 са крайно негативно настроени към Бареков и
проекта му.
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При политическите формации ситуацията е почти същата. Най-популярна
е „Атака”, следвана от ГЕРБ, БСП, ДПС и Реформаторския блок. След тях
остават НФСБ и „България без цензура”. Отношението към формациите
напълно се припокрива с това към водачите им, което за пореден път
показва, че политиката у нас е силно персонифицирана и голяма част от
потребителите възприемат партиите като своеобразно отражение на
техните лидери.
Неспокойната обстановка принуди политическите сили у нас да излязат от
зоната си на комфорт. Изминалата година се превърна в изключително
труден тест за издръжливостта, морала и съобразителността на лидерите
им. А от тук насетне ще проличи доколко са успели да се адаптират към
ситуацията и да оцелеят в политическата игра. Факт е, че започна роене в
големите партии именно в опит да се „угоди на тълпата” и да се сменят
старите лица с нови, които обаче за момента не предлагат нищо поразлично от предшествениците си.
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Що се отнася до потребителите в сайта, при тях също се наблюдава
значителна промяна. По време на кратката и неубедителна предизборна
кампания в началото на годината, те ясно показаха, че са объркани. От
характерните за Vbox7 клипове тип „видео размисли” стана ясно, че
голяма част от тях не знаeха за кого да гласуват, тъй като не успяха да
припознаят идеите на нито една партия като свои. След избухването на
„Данс with me” в авторските клипчета се забелязва една по-голяма
увереност. Макар на политическата сцена все още да цари пълен хаос,
потребителите все по-твърдо заявяват своята нетърпимост към статуквото.
Те все по-категорично отхвърлят познатите ни лидери и партии и това се
вижда от многобройните пародийни клипове, посветени на родните
политици.
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Изводите, които можем да си направим от видео материалите с
политическо съдържание във Vbox7 са, че все още липсва политическа
сила или фигура, които да отговарят на очакванията на потребителите.
Дори и националистите, които традиционно са подкрепяни от
посетителите в сайта, все по-осезаемо губят техните симпатии.
Нестихващата борба между „Атака” и НФСБ разделя националистите. И
докато Сидеров разочарова избирателите си със скандали, отзивите във
Vbox7 пък показват, че партията на Валери Симеонов също не се радва на
голяма популярност. Големите играчи като ГЕРБ, БСП и ДПС съвсем са
изгубили своя „чар” и потребителите се отнасят доста критично към тях.
Новите формации, които се опитват да пробият като Реформаторския блок
и „България без цензура” до момента не са успели да впечатлят
посетителите на сайта и остават встрани от вниманието им.
Изминалата година бе изключително богата на събития, а по всичко личи,
че и 2014 ще бъде такава. Дали обаче политическите играчи ще издържат
успешно теста и какви ще бъдат крайните резултати – всичко това тепърва
ще се изяснява.
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Владимир Кисимдаров

Политическа реклама 2013

Политическата реклама в идеалния случай има за цел да представи
приоритетите на дадена партия и да убеди избирателите да гласуват за нея.
Като се има предвид парадоксът, че електоратът не гласува за политически
платформи и дори рядко ги чете1, използването на рекламни послания от
страна на партиите изглежда задължително.
От съдържателния анализ на предизборните рекламни материали остава
впечатление за силно сходство между тях. Приликата започва на ниво
предизборни девизи. На три от четирите партии, влезли в парламента,
лозунгите са обединени около нацията: „Да върнем България на хората”
(„Коалиция за България”), „Да си върнем България” („Атака”), „С ДПС за
свободна и сигурна България!” (ДПС). Подобието в слоганите на Коалиция
за България и Атака е поразително. Впоследствие националистите можеше
да бъдат разпознати с лозунга „За победа идва време” – заглавие на химна
им. Други партии също включват съществителното собствено „България” в
девизите си: „Съживяваме България” или „Да съживим България”
(„Лидер”), „3 стъпки за по-добра България” (ДСБ-БДФ), „За България – без
компромис!” (НФСБ). Различно мото предлага ГЕРБ – „Имаме воля”.
Макар да намеква, че партията ще продължи започнатото по време на
незавършения си мандат, логото звучи недоизказано: воля за какво? Освен
това палиндромът („Ялов емами”) стана обект на шеги във Фейсбук,
където се появи специална страница2.
1

Виж Канева, Л. Предизборен продукт: партия, теми, кандидати. В: Учебник по политически
мениджмънт 2. Политическа комуникация и предизборни кампании. София: Фондация Фридрих Еберт,
2012, стр. 150, <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/09688.pdf> [посeтен 18.01.2014].
2
Виж <https://www.facebook.com/pages/Ялов-е-мами/529768467061714> [посетен 22.01.2014].
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Относно посланията в рекламните материали там също се забелязва
сходство. В един от клиповете3 си ГЕРБ някак предвидимо прави обзор на
постигнатото през мандата си. В друг клип, озаглавен „Другите за нас”, са
изведени цитати с ласкави изказвания от страна на чуждестранни
държавни глави, премиери, генерални секретари, директори и др. за Бойко
Борисов и управлението на ГЕРБ. Подобно вглеждане в себе си срещаме в
предизборната агитация и на ДСБ-БДФ. В част от рекламните си
материали4 демократите правят ретроспекция на постиженията си през
периода 1997-2001 и поставят акцент върху успехите си в борбата с
престъпността, справянето с икономическите, социалните и финансовите
проблеми, развитието на туризма, преговорите за присъединяване към ЕС,
премахването на шенгенските визи.
Посланията в рекламните материали и на другите партии си приличат.
Проблемите с безработицата, включително младежката, пенсиите, бизнеса
можем да срещнем в клиповете на „Коалиция за България”5 и ДСБ-БДФ6.
С тази разлика, че докато социалистите единствено изразяват готовност за
решаването на проблемите, то демократите предлагат и конкретни
решения, изказани пряко от своите кандидат-депутати.
В клипове на ГЕРБ7 и ДПС8 срещаме сходство в рекламната концепция на
двете партии да бъдат разпознати не само чрез темите и проблемите, които
излагат, но и със своите най-ярки личности. В съответните видеоклипове
присъстват кадри на емблематичните за двете партии персони – Бойко
Борисов и Цветан Цветанов във видеоклипа на ГЕРБ и Ахмед Доган и
Лютви Местан във видеоклипа на ДПС.

3

За анализа са използвани предизборни клипове, качени в сайта на ГЕРБ,
<http://www.gerb.bg/bg/gerbtv/media/from/home/video/> [посетен 15.01.2014].
4
Рекламни банери, предоставени ми лично от централата на ДСБ с уверението, че са били публикувани
по време на предизборната кампания.
5
Клипът е на адрес <http://www.youtube.com/watch?v=YWtqm_QXRrU> [посетен 18.01.2014].
6
Клиповете са на адрес <https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.166641766701870&type=2> [посетен
18.01.2014].
7
Визира се клип със заглавие „Имаме воля” на адрес <http://www.gerb.bg/bg/gerbtv> [посетен 18.01.2014].
8
Клип на ДПС, <http://www.dps.bg/elections/s-dps-za-svobodna-i-sigurna-bulgaria-klip-2013.aspx> [посетен
18.01.2014].
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Ако трябва да посочим тема, която сякаш най-силно бе експлоатирана в
предизборната реклама, това е темата за монопола. Борбата с монополите
беше на дневен ред в предизборните рекламни кампании на много партии.
Привличането на вниманието на електората с тази тема изглежда логично
след февруарските протести срещу високите сметки за ток. В обстановката
като че ли най-съобразителни се оказаха от „Атака”. Те се опитаха да
обяснят на избирателите кои са монополистите, по какъв начин вредят на
страната ни и каква ще е ползата от тяхното „изгонване”. Като използва
предимно партийните си медии (телевизия „Алфа”, вестник „Атака”,
официалния сайт http://ataka.bg/) лидерът на ПП „Атака” Волен Сидеров
представи план за борба с монополистите, който стана известен под името
„Планът „Сидеров” срещу колониалното робство”. В агитационен
материал във вестник „Атака” четем: „Вън чуждите монополи!” (в. „Атака,
19-25 април 2013 г., стр. 28). В друг брой на същия вестник монополистите
са пряко назовани (в. „Атака, 9-16 май 2013 г., стр. 28). Темата пасва
идеално на националистическата идеология на партията, тъй като
монополите се оказват чужди. Отделно се затвърждава тенденцията за
използване на езика на омразата към чуждото в рекламните послания на
тази партия.
Въпреки сходствата в посланията, можем да отличим опита на някои
партии да се фокусират върху конкретни теми и проблеми. Например РЗС
остават верни на борбата срещу корупцията. В предизборен рекламен
клип9 на партията корупцията е сочена като причина за наличието на други
проблеми. Клипът изглежда добре като замисъл, но издиша откъм
актьорската игра на лидера на партията Яне Янев.
Партия „Лидер” настойчиво се фокусира върху проблема с безработицата,
създаването на нови работни места, съживяването на икономиката. В
предизборен клип10 на партията е използван ефектът на контраста –
тънещата в разруха мрачна фабрика е „съживена”, превърната е в
приветлив завод, в който хората дружно отиват на работа. Изглежда
оптимистично – досущ като в стихотворение на Вапцаров.
9

Клипът е на адрес <http://www.rzs.bg/index.php?t=4965> [посетен 16.01.2014].
Клипът е на адрес
<https://www.facebook.com/photo.php?v=485768028160900&set=vb.198587156878990&type=3&theater>
[посетен 18.01.2014].
10
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В добре реализиран клип11 „България на гражданите” се съсредоточава
върху няколко проблема – здравеопазване, детски градини, интернет в
училище.
В серия видеоклипове и рекламни банери ДСБ-БДФ се фокусират върху
широк спектър от теми и проблеми. Докато повечето са някак предвидими
и задължителни, то темата за Русия изпъква на преден план. От прегледа
агитационните материали12 (виж изображението) на ДСБ-БДФ оставаме с
впечатлението, че посланията са насочени против проруска политика,
както и към избиратели с антируска ориентация или се опитват да
предизвикат антируски настроения у електората. Темата за руското
влияние е представена едностранчиво, което изглежда логично от страна
на ДСБ-БДФ, но възниква въпросът дали подобна рекламна концепция не
способства за формирането и налагането на негативни културни
стереотипи към образа на Русия в българското общество.

13

Рекламни банери на ДСБ-БДФ

11

Адрес на видеоклипа <http://www.youtube.com/watch?v=vanpy3AlUus> [посетен 19.01.2014].
Материалите (банери) ми бяха предоставени от централата на ДСБ с уверението, че са използвани в
предизборната кампания на партията.
13
С благодарност към централата на ДСБ за предоставения материал. Колажът с четирите банера е
направен от автора на текста с помощта на сайта <http://www.fotor.com/>.
12
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Малко партии се опитаха да ориентират послания конкретно към младежка
аудитория. В един от клиповете14 на ДСБ-БДФ е нарисуван образа на
младия образован човек, който няма работа и е изгубил надежда. Подобен
подход като че ли цели да привлече гласовете на една пасивна част от
младежите, която чака и се надява някой или нещо да промени статуквото
им. На отсрещния полюс е кампанията на РЗС „Стани депутат” 15, в която,
по информация от пресцентъра на партията16, са се включили „много
млади и образовани българи”.

17

Рекламен банер на РЗС

В предизборни рекламни материали18 на ПП „Средна Европейска Класа”
забелязваме послания, които също изразяват някаква загриженост към
младите: „Бъдещето на младите”, „Заедно за студентите”.
Като споменахме ПП „Средна Европейска Класа” не можем да подминем и
предизборния й клип19. Мрачните кадри с протестиращи хора, пистолетът,
14

Адрес на клипа
<https://www.facebook.com/photo.php?v=10151398477536918&set=vb.166641766701870&type=3&theater>
[посетен 18.01.2014].
15
Адрес на клипа <http://www.rzs.bg/index.php?t=4706> [посетен 17.01.2014].
16
С благодарност към пресцентъра на РЗС за предоставената информация.
17
С благодарност към пресцентъра на РЗС за предоставените материали.
18
Материалите са на адрес <http://www.cek.bg/load/sbitija/izbori_2013/3-1-0-4> [посетен 17.01.2014].
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изстреляният куршум, които „разбива” политическата олигархия,
монополите, корупцията, бедността, носят негативно усещане, навяват
неприятни асоциации на несигурност и агресия. Изглежда тъжно партия с
на пръв поглед толкова млад състав да излезе с подобен предизборен клип.
Всъщност това е и един от проблемите на предизборната реклама през
2013 година. Като че ли негативните нюанси преобладават – било в
творческата концепция на рекламите, било в подхода, било в посланията.
Ако използваме „футболния език”20 на председателя на ГЕРБ Бойко
Борисов, спокойно можем да наречем заформилия се в последните години
политически дуел между ГЕРБ и БСП „Вечното дерби”. Битката между
двете партии се води навсякъде, а феърплеят е съмнителен. В
предизборната агитация особено активни бяха социалистите. Докато ГЕРБ
поставяха акцент върху успехите си, от БСП изтъкваха провалите им. В
агитационен материал на „Коалиция за България”, който представлява
притурка от 16 страници, оформена като самостоятелен „вестник” под
името „Предвестник”21, е направена критика на управлението на ГЕРБ.
Част от упреците са свързани с пенсиите, незаконното подслушване,
здравеопазването и закритите болници, икономиката, безработицата. Не е
спестена критика и към строително-бетонната политика на ГЕРБ: „народът
не яде асфалт” („Предвестник”, стр. 8). Агитационният материал съдържа
социологически („Предвестник”, стр. 4) и аналитични („Предвестник”, стр.
9) коментари, които налагат усещане за загуба на ГЕРБ на изборите.
Подлистникът завършва с цяла страница вицове и карикатури, насочени
към Борисов и други бивши министри от ГЕРБ.
От професионална гледна точка „Предвестник”-ът може да е направен
добре, но от културна гледна точка ефектът му изглежда спорен. Подобни
подходи като че ли създават усещане за самоцелно желание за победа над
противника на всяка цена, отколкото загриженост към хората.

19

Клипът е на адрес <http://www.youtube.com/watch?v=dMYumrhWl8g> [посетен 17.01.2014].
Под „футболен език” в случая се има предвид аналогиите и метафорите с футбола, които
председателят на ГЕРБ Бойко Борисов понякога прави в изказванията си.
21
Агитационният материал се разпространява с вестниците „Труд”, „24 часа” и „Стандарт” в броевете им
от 10 май 2013 г. Нямам наблюдения върху други вестници.
20
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Сходно противопоставяне „ние-другите” срещаме в рекламната стратегия
и на други партии. В рекламно каре на ПП „Лидер” е изписано името
„България” на канджи22, придружено с реторичния въпрос „Разбирате ли
езика на политиците на прехода?” и заключението „Докато те говорят, ние
работим за създаване на нови работни места” (в. „24 часа”, 10 май 2013 г.,
стр. 4). Посланието е ясно – докато те говорят неразбираемо, ние
действаме за решаването на конкретен проблем. В друг рекламен
материал на същата партия е използван сходен подход. По краищата на
половин вестникарска страница празен бял правоъгълник четем следното:
„Всичко полезно, което видяхте от партиите с големи претенции е в
средата на тази страница! От ЛИДЕР отворихме нови работни места и
поставихме важни за хората на труда и за българския бизнес приоритети.
Благодарим ви, че ни чухте. Ако това е важно и за вас ни подкрепете с N
25”23 (в. „24 часа”, 10 май 2013 г., стр. 5). Подобен подход прилича на
изтърканите реклами на прахове за пране – събраните под общ знаменател
безименни „други” не се справят, за разлика от „нас”.
По този начин в българската политическа реклама като предпочитан се
затвърждава похватът „омаскаряване на противника”, „очерняне” на
опонента, изтъкване на слабите му страни, гротесково преувеличаване на
образа му. И ако това от страна на някои партии беше в рамките на
някакви разумни граници, то други политически сили излязоха с откровено
цинични рекламни послания, които надминават всякакви представи за
морал и етика. Ясен пример са предизборните клипове на две
националистически формации. В предизборния си клип ПП „ВМРО –
Българско Национално Движение” агитира с псувня, насочена към „всички
управлявали досега”24. ПП „Атака” пък излизат с песен-химн25, в който
ръководителят на партията Волен Сидеров показва среден пръст. И в двата
случая цензура има26, но посланията се разбират.

22

Канджи се наричат китайските йероглифи, които се използват в съвременната японска писмена
система, заедно с хирагана и катакана. Оригиналната транскрипция на името „България” на катакана е
друга, но фонетично звучи като изписаното в рекламния материал на ПП „Лидер”.
23
Запазено е оригиналното изписване на посланието със съпровождащите го пунктуационни грешки.
24
Линк към предизборния клип на ВМРО <http://www.youtube.com/watch?v=TFqqlCUhCdw> [посетен
14.01.2014].
25
Видеоклипът е на адрес <http://www.youtube.com/watch?v=byE397IjzaU> [посетен 19.01.2014].
26
Във видеото на „Атака” има замъгляване на ръката. Във видеото на ВМРО има звукова цензура (бип).
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Подобен начин на правене на политическа реклама може да има и
негативен културен ефект, тъй като затвърждава нагласата на българина
към политиката като „мръсна работа”.
В преглед на явната политическа реклама във всекидневниците „Труд”, „24
часа” и „Стандарт” в периода от 12 април до 10 май 2013 г. става ясно, че 3
партии (ПП „Либерален Алианс”, ПП „Лидер”, ПП „Ред, Законност и
Справедливост”) и 2 коалиции (КП „Коалиция за България”, КП „Център –
Свобода и Достойнство”) са позиционирали агитационни материали. От
тях единствено „Коалиция за България” влиза в парламента.
В периода извън предизборната кампания се откроява поведението на
партиите „Движение България на гражданите” и „Атака”, които чрез
рекламни послания изразяват свои позиции около референдуми.
В началото на януари 2013 г. от „Движение България на гражданите”
излязоха с добре реализиран откъм технически качества и творческа
концепция рекламен клип27, с който призовават за бойкотиране на
предстоящия тогава референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената
енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена
електроцентрала?”. Забележителното в случая е желанието призив за
„истинско гражданско участие”28, но не чрез гласуване, а чрез бойкот на
охарактеризирания в клипа като „фарс” и „уговорен мач между ГЕРБ и
БСП” референдум.
Политическата реклама през 2013 г. завършва отново с изразена позиция
около референдум. Във видеоклип29, който се излъчва в ефира на
телевизия „Алфа”, партия „Атака” рекламира подписка. Не се съобщава
директно за каква подписка става въпрос, но се подразбира инициативата
на партията за „провеждане на национален референдум с въпрос „Да се
продава ли българска земя на чужди физически и юридически лица?”30 По27

Клипът е на адрес <http://www.youtube.com/watch?v=-lzl9TMAnGQ> [посетен 23.01.2014].
Реплика на председателя на ПП „Движение България на гражданите” Меглена Кунева в клипа,
<http://www.youtube.com/watch?v=-lzl9TMAnGQ> [посетен 23.01.2014].
29
Видеоклипът е на адрес <http://www.ataka.tv/видео/долу-ръцете-от-българските-земи!-c3964.html>
[посетен 19.01.2014].
30
АТАКА започна подписка за референдум за земята, <http://www.vestnikataka.bg/2013/11/атака-започнаподписка-за-референдум/> [посетен 19.01.2014].
28
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важното в случая е самото съдържание на видеоклипа: статуите на двата
лъва пред сградата на Съдебната палата в София оживяват и нападат
облечени делово бягащи човешки фигури. Фонов звук с мъжки глас
призовава за участие в подписката. Макар чрез посланията си клипът да
претендира и апелира за кауза, възниква проблемът дали подобен клип,
който носи асоциации с гладиаторска игра, не способства за внушаване на
ненавист, враждебност, омраза към чужденците и чуждото, за насаждане и
разпространение на ксенофобия.

Финален кадър на видеоклипа, рекламиращ подписка на партия „Атака”.
Скрийншотът е направен по време на излъчването на клипа по телевизия „Алфа” на
адрес http://www.ataka.tv/ около 13:40 часа на 19 януари 2014 г.

Партия „Атака” е активна и в рекламирането извън медиите. Билбордове с
реклама на телевизия „Алфа” и споменатата подписка можеха да се видят
на различни места в София. В репортаж31 на телевизия „Алфа” се разказва
и за посегателство срещу рекламните пана. В единия от случаите като
извършители се посочват „Ранобудните студенти”.

31

Видео с репортажа на адрес <http://www.ataka.tv/видео/08-01-2014-поредно-посегателство-срещупартия-атака-c4048.html> [посетен 19.01.2014].
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Изводи
 От съдържателния преглед на предизборни рекламни материали на
различни партии и коалиции остава впечатление за силно сходство
между тях и липса на алтернативни послания.
 Налице е опит на отделни по-скромни партии да се фокусират върху
конкретни единични теми и проблеми.
 Някои партии правят опит да насочат рекламни послания специално
към младежка аудитория.
 Една от най-експлоатираните теми в предизборните рекламни
послания е темата за монополите. Със силен акцент върху темата се
отличава партия „Атака”.
 Темата за Русия в контекста на руското политическо и икономическо
влияние в България се оказва важна за ДСБ-БДФ и е засегната в
рекламната кампания на коалицията.
 Като предпочитан подход сред част от партиите се затвърждава
изтъкването на слабите страни на конкуренцията. Други партии
наблягат върху излагане на собствените си успехи.
 В предизборните реклами на някои партии връх вземат вулгарният
език и циничните жестове.
 Извън предизборната кампания с рекламни послания се отличават
партиите „Движение България на гражданите” и „Атака”, които
излагат позиции около провеждането на два конкретни референдума.
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