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ОСНОВНИ КОРПУСИ НА ИЗСЛЕДВАНА ИНФОРМАЦИЯ

 5 572 информационни единици (новини, 
дописки, анализи и др.);

 355 национални и регионални 
(електронни и печатни) медии и интернет 
издания;

 18 Facebook групи и страници;

 Twitter
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ОСНОВНИ КОРПУСИ НА ИЗСЛЕДВАНА ИНФОРМАЦИЯ

Стенограми на 43-то 
Народно събрание, 
публикувани в Интернет 
страницата на 
институцията

СОФИЯ 2017



ТЕМАТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В 43-ТО НАРОДНО

СЪБРАНИЕ

През 2013 г. народният 
представител от партия “Атака” 
Магдалена Ташева, в свое авторско 
телевизионно предаване, изказва 
по повод бежанската вълна 
следното мнение:
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ТЕМАТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В 43-ТО НАРОДНО

СЪБРАНИЕ – ОСНОВНИ ГОВОРИТЕЛИ
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ТЕМАТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ –
КЛЮЧОВИ ДУМИ
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ТЕМАТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В 43-ТО НАРОДНО

СЪБРАНИЕ – КЛЮЧОВИ ДУМИ
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„От години говорим, че не става дума за нещастни 

бежанци, бягащи от военен конфликт, а за голямо 

нашествие от пришълци към европейския континент 

и България, която се намира на прага на 

християнската цивилизация и свят, ще бъде една от 

най-потърпевшите от тези нашественици.“

Красимир Каракачанов – народен представител и 

лидер на ВМРО

Настоящ Вицепремиер и Министър на отбраната
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„В момента Евросъюзът е една организация, една 

институция, която доказа своята несъстоятелност, ако 

щете по най-важния въпрос на съвремието, нелегалните 

пришълци, мигрантите. Евросъюзът се оказа абсолютно 

несъстоятелен, лидерите на Евросъюза се оказаха 

абсолютно безхарактерни и без никаква визия за това как 

да предпазят собствените си държави от нахлуващите 

вълни така наречени „бежанци“, които всъщност са 

пришълци, които са нелегални, които са носители на 

криминогенна обстановка, на терор. Това са буквални 

терористи.“

Волен Сидеров – народен представител и лидер на Атака
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„Никой не казва, че са лоши сирийците. Просто не са приети 

в тази общност на Елин Пелин. И когато от студията и в 

медиите се вълнуваме от тяхната съдба, нека все пак не 

забравяме, че в този Елин Пелин, че в нашите градове 

живеят хора, които имат абсолютното право да желаят 

или да не желаят с кого да съжителстват.

...след като им съчувствате, бихте ли искали да се развие 

следния сценарий – със силата на обществото, държавата 

и натиск върху кмета, те остават там и след два дена 

някой тегли кибрита и това семейство изгаря.“

Валери Симеонов – лидер на НФСБ

Настоящ вицепремиер



КОЕФИЦИЕНТ НА ОТНОСИМОСТ НА ИЗКАЗВАНИЯТА

КЪМ ТЕМАТА
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МЕДИИТЕ ПО ТЕМАТА С БЕЖАНЦИТЕ

Ясно изразената нетърпимост от страна на медии, политици и граждани към бежанците беше 
формирана още когато стана факт първата вълна от граждани на Сирия;

Често срещани моменти в антибежанското говорене има с употребата на думи, които 
внушават идеята за завладяване: „инвазия”, „наплив”, „нахлуване”;

По време на предизборната кампания (в рамките на 23 дни) 2 694 информационни единици 
или средно 117 новини на ден;

След 26 март (в рамките на 39 дни) - публикациите са 2 878 или средно 73 новини на ден.
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БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ НА ДЕН
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ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА НОВИНИ, СВЪРЗАНИ С

БЕЖАНЦИТЕ
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ОСНОВНИ МЕДИИ НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА

тяснопартийните телевизии и печатни издания;

медии, свързани с патриотични организации;

онлайн новинарски издания;

сайтове-агрегатори;

други.

СОФИЯ 2017



TIMELINE…
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ПРЕЗИДЕНТЪТ КАТО ГОВОРИТЕЛ

Румен Радев, 29 септември 2016 г.: „Трябва да 
знаем има ли сценарий за трайно заселване на 
бежанци, с европейски средства да се 
финансират допълнително бежански лагери и 
може ли нашата демография да се решава с 
внос на чужденци".

В настоящото изследване – над 100 
информационни единици – липсва език на 
омразата и внушения.
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СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ - FACEBOOK

Групи и страници, съдържащи език на 
омразата и говорене против бежанците: 

“Да подкрепим Магдалена Ташева в 
съдебната й битка със сирийските бежанци”, 
“България без нелегални имигранти”, “Варна 
срещу незаконните мигранти”, “Ловеч, не 
иска Бежанци!!!”, "НЕ" НА ПРАТЕНИТЕ 
БЕЖАНЦИ" - ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ”, “България 
НЕ ИСКА бежанци и НЕ Е гостоприемна”, “НЕ 
на сирийските бежанци”, “Готовност за 
физическа самозащита от бежанци”, “НИЕ НЕ 
ИСКАМЕ ПРИШЪЛЦИ ("БЕЖАНЦИ") В 
БЪЛГАРИЯ”, “Внимание!!! Бежанци и 
съмнителни хора.”, “Aз съм против 
настаняването на бежанци в България” и др.

Групи и страници, базирани на симпатията 
и желанието за подкрепа на мигрантите:

„Приятели на бежанците“, „Хуманитарна 
помощ за бежанците в България“, 
„Движение за език без омраза“, 
„Солидарност със сирийските бежанци”, “В 
помощ на сирийските бежанци”, „Защита 
правата на имигрантите в България“, „Хора 
срещу расизма“.
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ПОЛИТИЦИТЕ ВЪВ FACEBOOK И TWITTER
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„След започналата веднага офанзива

на ИДИЛ срещу атакуваната снощи

сирийска авиобаза, някой съмнява ли се

още кой спечели от тази атака. Краят

на тероризма се отлага. За

неопределено време. Чакаме новата

порция бежанци.“

Атанас Зафиров – бивш народен

представител, БСП



НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ TWITTER И AUTOCOMPLETE НА

GOOGLE
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МЕДИЙНИТЕ „ГЕРОИ“ – Д. ВЪЛЕВ И П. НИЗАМОВ
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Бежанците обикновено са обект на новините и изказванията на основните говорители, а не 
действащи лица;

От разглежданите информационни единици не се потвърждават внушенията от страна на 
различни говорители, че бежанците нанасят вреда, че правят нещо лошо и т. н.;

Бежанците са основна тема в политическото говорене в рамките на предизборната кампания;

Рязък спад на количеството информационни единици след изборите;

Медиите – поддържане на „актуалността“;

Езикът на омразата в медиите в разглеждания период не е често срещан, но наслояването от 
подобно говорене в продължение на дълго време, оказва своето влияние върху възприемането 
на бежанците като заплаха;

Наложени внушения и асоциации за заплаха, които не се оправдават от информационния 
поток.
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Благодаря за вниманието!

СОФИЯ 2017


