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Фокусиран тематичен мониторинг за войната в Украйна на актуално-публицистични предавания 
в програма БНТ1 в периода 24.02.-15.03. 2022 г. 

 
По предложение на г-жа София Владимирова и г-жа Соня Момчилова, направено на 

заседание на СЕМ на 09.03.2022 г., е осъществен фокусиран тематичен мониторинг „Войната в 
Украйна“ на актуално-публицистични предавания в програма БНТ1 на обществения доставчик 
Българската национална телевизия (БНТ) за период от 20 дни (24.02.-15.03.2022 година). 
Наблюдението е реализирано от двама старши инспектори и обхваща следните предавания – „Денят 
започва“, „Още от деня“, „Референдум“ (К. Колев) и „Панорама“, „Денят започва с Георги Любенов“, 
„Говори сега“ (М. Колева). Всеки инспектор представя подробно съдържанието с цел детайлно 
запознаване с емпиричния материал, който отразява множество аспекти и мнения спрямо това 
световно събитие.    
 
БНТ1 – наблюдаващ Константин Колев 

Предавания: ДЕНЯТ ЗАПОЧВА, ОЩЕ ОТ ДЕНЯ, РЕФЕРЕНДУМ  
 
„ДЕНЯТ ЗАПОЧВА“ 

Сутрешният блок на БНТ1 „Денят започва“ разглежда темата за войната в Украйна в 
множество аспекти – геополитически, военен, икономически, екологичен и човешки. Наблюдението 
отчита общо 1237 минути интервюта и преки включвания, посветени на темата, отделно от това са 
излъчени редица репортажи за ситуацията в нападнатата страна и за хода на военните действия. 
Войната оставя своя отпечатък и в интервютата с чисто вътрешно- политическа и икономическа 
насоченост за страната ни. 

Първият ден на инвазията е подробно отразен в БНТ1 – „Денят започва“ извънредно е 
удължен до 12:00 ч. Водещата Христина Христова започва предаването с думите: „Днес денят 
започна с извънредна ситуация на границата между Украйна и Русия. Руският президент 
Владимир Путин обяви извънредна операция…“. Специалните пратеници операторът Владимир 
Богдански и журналистът Александър Марков се намират край линията на съприкосновението и 
периодично се включват в ефир, като предават пряко от Мариупол. От първо лице екипът на БНТ 
разказва за гърмежи и експлозии, които се чуват в далечината. Редакторите (продуцентите) на 
предаването реагират бързо и осигуряват участието на коментатори с различен профил, които се 
опитват да анализират информационния поток и първите кадри от войната. Друг екип в София прави 
преки включвания - блиц анкета за ситуацията с представители на всички парламентарни сили. В 
„Денят започва“ са излъчени извънредните изявления на президента Румен Радев, министър-
председателя Кирил Петков, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, върховния представител на 
ЕС по сигурността Жозеп Борел и украинския президент Володимир Зеленски.  

  БНТ има специални пратеници в горещите точки още преди началото на военните действия, 
поради което те от първия ден на руската инвазия дават информация от първо лице. В началото на 
офанзивата темата е предшествана от каш „Напрежението в Украйна“. С хода на времето, фокусът се 
премества от развитието на войната към трагедията на загубените животи и разбитите човешки 
съдби, към страшното ежедневие на бежанците и техните семейства, останали от двете страни на 
бомбардировките, към  разрушените сгради и  инфраструктура, към заплашената държавност. 

Всички участници в предаването осъждат агресията на Русия (често отъждествявана 
персонално с президента Владимир Путин) и военните действия в Украйна. Въпросът как да бъде 
наричан конфликтът – специализирана военна операция или война, постепенно с напредването на 
времето и засилването на огъня губи значение, но в първите дни ясно показва степента на 
чувствителност на участниците в предаването към събитията, която е правопропорционална на 
споровете, които се разгарят в българското общество. Част от българския политически елит още в 
първите часове квалифицира конфликта като война и осъжда всички, които не използват този термин 
и предпочитат изразите „военна операция“ или „въоръжен конфликт“. В края на наблюдавания 
период, предвид и усложняването на реалната ситуация, в употреба се налагат „война“ и „военни 
действия“. По отношение действията  на руската страна се употребяват и синонимите „агресия“, 
„инвазия“, „офанзива“. 
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Наблюдението в БНТ1 не отчита използване на език на омразата, както и възхваляване на 
войната и оневиняване на действия, които биха могли да бъдат охарактеризирани като военни 
престъпления. Няма разпространени кадри, съдържащи смърт, брутална жестокост или насилие. В 
кадрите от бежанските колони и центрове има заснети деца. В някои от репортажите също 
присъстват деца, снимани са заедно с техните майки. Лицата на децата не са скрити, защото 
персонифицират жертвите на войната и тяхната невинност.   

В наблюдавания период темата за хода на военните действия е основна за предаването. 
Отразяването на войната е широкообхватно - чрез репортажи (от международния видеообмен или 
собствени), преки включвания и интервюта по скайп, най-често с украински граждани (повечето с 
български произход). Интервюирани са и няколко руски граждани, както и българи, живеещи или 
живели в Русия. С помощта на традиционния телевизионен инструментариум плюс гъвкавостта и 
бързината на социалните мрежи и новите комуникационни канали, общественият доставчик се 
старае да покаже цялостна картина на случващото се в Украйна, като същевременно в максимална 
степен се опитва да не допуска разпространението на дезинформация и пропаганда. 

 
Участниците в предаването заемат следните позиции: 

Име на участника в 
интервю   - в скоба 
обем интервю (в 

минути) 

Вид участник: 
Институция – 

изпълнителна, 
законодателна, 

съдебна, местна, 
президент/ трети 

сектор – 
НПО/експерти/ 

бизнес/ граждани/ 
академични среди 

Позиция по темата (ОПОРНИ ТОЧКИ) 

24.02.2022 г.   

Предаването е 
извънредно 
удължено до 12:00 ч. 
1. Александър Марков 
– 27 мин. 

Специален пратеник 
на БНТ 

Пряко от Мариупол, включва се на няколко 
пъти в предаването: Разказва за гърмежи и 
експлозии, чути през нощта. В града е 
спокойно, но нещо се случва с южната част 
– натам пътуват полицейски патрули. 
Потвърждава за започнала операция на 
Русия в Донбас. Дава подробности за 
първите часове на атаката в различни 
градове и за ситуацията в момента, разказва 
за опашки пред банкоматите и банките. 
Няма съобщения за масова мобилизация, 
законопроект ще разреши на украинците да 
носят оръжие.  

2. Симеон Гаспаров – 
13 мин. 

Журналист, САЩ  По скайп от САЩ, включва се на няколко 
пъти в предаването: След началото на 
атаката Вашингтон официално е заявил, че 
американски войници няма да воюват 
срещу руски войници. Ще бъде укрепен 
източния фланг на НАТО. Изразява 
скептичност за санкциите срещу Русия – 
нямали ефект. В момента Украйна е 
оставена сама на себе си. Дава информация 
какво се излъчва по американските медии 
за конфликта. 

3. Милен 
Керемидчиев - 10 
мин. 

Експерт, дипломат По скайп: Това е вторият етап на плана на 
Путин след Крим – да стартира военна 
операция в Украйна – Донбас. Сценарият се 
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повтаря, но можем да очакваме сериозна 
съпротива и жертви. Предишните санкции 
бяха много меки и затова Путин стартира 
втората стъпка на агресия. Клетите 
украинци са очаквали НАТО да влезе и да ги 
спаси, но това е било дезинформация и 
Украйна ще трябва да се справя сама. Русия 
извършва пълномащабни военни действия, 
има възможност да парализира Киев. 
Очаква да се обявят най-тежките санкции за 
Русия.  

4. Велизар 
Шаламанов – 7 мин. 

Бивш министър на 
отбраната 

По скайп: Путин цели с тези действия да 
направи Украйна изцяло зависима и под 
контрола на Русия. В момента е важно да се 
окаже пълна подкрепа на Украйна да се 
защити. Има опасност Русия да инсталира 
марионетен режим и да ликвидира всички, 
които не са съгласни. Очакват ни кризи. 

5. Тодор Тагарев – 11 
мин. 

Бивш служебен 
министър на 
отбраната 

Тази война се очакваше. НАТО помага, но не 
с военна сила, а с отбранително оръжие и 
оборудване. Крайно време е медиите да 
престанат да препредават какво е казал 
Путин. Да не изключваме вероятността 
целта му да е цяла Украйна. Ако не бъде 
спрян, Путин сам няма да спре. 

6. Към Тодор Тагарев 
в студиото се 
присъединява и 
Йордан Божилов – 8 
мин. 

Председател на 
Софийския форум за 
сигурност 

Какви са различните сценарии за развитие 
на събитията. На този етап изглежда, че 
Русия планира военна операция на цяла 
източна Украйна. Все още не знаем дали ще 
се развият пълномащабни бойни действия 
на цялата територия на страната. Ще има 
нови, по-сериозни санкции, но те явно няма 
да повлияят в голяма степен. Съветът за 
сигурност на ООН е блокиран заради Русия. 

7. Владимир Чуков 
Йордан Божилов – 18 
мин. 

Арабист  Не може да се окупира цяла Украйна, а само 
източната част. Тревожно е, че Путин отрича 
съществуването на украинската държава и 
предупреждението му към Запада – да не 
помага. Средиземно море и Сирия са част от 
фронта, според Чуков. Вероятно руснаците 
ще свържат Донецк с Крим. Путин е обявил 
война не само на Украйна, а и на 
колективния Запад.  
На живо пускат картина от Киев със сирени. 
Божинов: Русия по всяка вероятност ще се 
стреми към завземане на територии, което 
означава военни действия. 

8. Светослав Иванов – 
4 мин. 

Генерален консул на 
България в Одеса 

По тел.: дава информация за началото на 
инвазията – взривовете в Одеса и 
ситуацията в момента и възможностите за 
евакуация на българските граждани. 

9. Антон Кисе – 8 мин. Депутат в 
украинския 

Хората са под напрежение. Има семейства, 
които искат да напуснат страната. Описва 
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парламент, 
председател на 
Асоциацията на 
българите в Украйна 

ситуацията с липсата на гориво и опашките 
пред банките. Украинците сами трябва да се 
оправят с техните проблеми.  

10. Халил Лятифов – 1 
мин. 

Депутат от ДПС Пряко пред НС: Трябва единно становище 
на НС. 

11. Андрей Гюров – 1 
мин. 

Депутат от ПП, 
председател на 
парламентарната 
група 

Ние сме за спазване на международните 
правила и закони. 

12. Настимир Ананиев 
– 4 мин. 

Депутат от ПП Осъждаме военните действия. Един братски 
народ напада друг братски народ под 
давлението на един диктаторски режим. 
Войната е от другата страна на Варна и 
Бургас. Трябва да приемем максимален 
брой евентуални бежанци.  

13. Атанас Атанасов – 
1 мин. 

Депутат от ДБ Осъждаме агресията в Украйна. Времето за 
снишаване свърши. Трябва обща 
декларация на НС. Това е пълномащабна 
война. 

14. Андрей Ковачев – 
6 мин.  

Евродепутат от  
ЕНП/ГЕРБ 

Това е война срещу суверенна държава. ЕП 
наложи първия етап от санкциите, очаква се 
втори. Трябва да сме подготвени за най-
лошия сценарий – без газ от Русия. Пълна 
солидарност с украинския народ, но 
потърпевш е и руското гражданско 
общество. Путин носи вина за всички 
жертви и щети. 

15. Огнян Дъскарев,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мартин Табаков, 
 
 
 
Йордан Божилов – 9 
мин. 

Журналист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Политолог, 
международен 
анализатор 
 
Председател на 
Софийския форум за 
сигурност 

Основен виновник е Кремъл, но е виновен и 
слабият Запад, който се интересува от 
климатични промени и миграция, а най-
слабата брънка там са САЩ, които зарязаха 
в Афганистан оръжие за милиарди. Това 
даде кураж на Путин. Зелената политика е 
виновна за скока на газа и тока, това дава 
пари на Путин. Заради зелената енергия 
Газпром печели много. Трябват санкции 
лично на Путин. 
ЕК и САЩ трябва да са единни срещу Русия. 
Трябва въвеждането на санкции – да се 
спре руския газ. Санкции с банковата 
система SWIFT. 
Върви настъпателна военна атака. Това е 
краят на европейския наивитет. 
Европейските политици за съжаление 
мислеха, че ще се избегне това нещо. 
Съмнява се, че санкции срещу Путин ще 
имат някакъв ефект, той няма граници. 

16. Виктория Василева 
– 1 мин. 

Депутат от ИТН НС трябва да излезе с единна позиция 
предвид новите обстоятелства. 

17. Йордан Цонев – 1 
мин. 

Депутат от ДПС Ние сме лоялен партньор с НАТО и ЕС, 
нашата позиция е в синхрон с тяхната. 
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18. Тошко Йорданов – 
1 мин. 

Депутат от ИТН Нашата позиция е обща с тази на 
съюзниците ни в НАТО. Трябва да има обща 
декларация. 

19. Тома Биков – 1 
мин. 

Депутат от ГЕРБ-СДС В този момент България трябва да е единна, 
трябва да имаме сериозна, обща позиция. 

20. Елена Гунева – 1 
мин. 

Депутат от 
ВЪЗРАЖДАНЕ 

Трябва да гледаме интересите на България 
и да се запитаме ние какво правим в тази 
война. 

21. Огнян Дъскарев, 
Йордан Божилов – 29 
мин. 

 Дъскарев припомня 2008 г. , когато САЩ са 
приели пътна карта за приемане на Грузия и 
Украйна в НАТО, но е била отхвърлена от 
Западна Европа.  
Божилов допълва, че за тези държави през 
2008 г. все пак е било решено да станат 
членове на НАТО, без да се уточнява дата. И 
двамата не подкрепят руската агресия. 

22. Урсула фон дер 
Лайен – 3 мин. 

Председател на ЕК Пряко от Брюксел – извънредно изявление: 
осъжда нападението на Русия над Украйна, 
обявява намерение за икономически 
санкции. 

23. Жозеп Борел – 1 
мин. 

Върховен 
представител на ЕС 
по сигурността 

Пряко от Брюксел – осъжда агресията над 
суверенна Украйна. 

24. Румен Радев – 7 
мин. 

Президент на Р 
България 

На живо: на извънредна консултативна 
среща за възникналата ситуация в Украйна – 
налице е пълномащабна военна операция. 
Това е абсолютно недопустимо в 21-ви век. 

25. Десислава 
Апостолова – 7 мин. 

Кореспондент на 
БНТ в Брюксел 

Пряко от Брюксел за реакциите на 
европолитиците. 

26. Към Дъскарев и 
Божинов се 
присъединява и 
Бойко Василев – 36 
мин. 

 
 
Журналист БНТ 

Василев коментира пропагандата на Путин, 
която по перверзен начин следва косовския 
прецедент. Категорично против войната – тя 
е „отвратително нещо“.  Събеседниците 
обсъждат контекста на войната и 
подкрепата за лидерите на Русия и Запада. 
Дъскарев – най-голямата заплаха са САЩ е 
не Русия, а Китай. 

27. Бойко Борисов – 9 
мин. 

Председател на ГЕРБ На живо: срещу войната. Иска в общата 
декларация на НС да присъства думата 
„санкции“. Критикува управляващите. 

29. Бойко Василев, 
Тодор Тагарев – 19 
мин.  

 Коментират реакциите на Китай и Турция. 
Василев – Турция няма начин да не 
заклейми агресията, но доставя дронове за 
Украйна, партнира с Русия, ще е посредник 
в конфликта. Тагарев – Турция ще се 
придържа към страната на демократичния 
свят. 

30. Володимир 
Зеленски – 7 мин. 

Президент на 
Украйна 

На живо: осъжда агресията, дава 
подробности за ситуацията. 

31. Кирил Петков – 5 
мин. 

Министър-
председател на Р 
България 

На живо: Българското правителство остро 
осъжда агресията на РФ срещу Украйна, тя 
не е с нищо провокирана. 
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32. Георги Георгиев – 
7 мин. 

Адвокат, женен за 
украинка 

„Войната влезе в моя дом“. Дава 
информация за ситуацията в Украйна. 

25.02.2020 г.   

1. Симеон Гаспаров – 
12 мин. 

 
Журналист, САЩ 

Дава информация какво пишат и говорят 
американските медии в САЩ. 

2. Иван Стоянов – 9 
мин. 

Председател на 
българска 
организация близо 
до Одеса 

Говори за ситуацията при тях в момента (в 
момента спокойно). Дава данни как се 
евакуират желаещите. 

3. Антон Кисе – 6 мин. Депутат в 
украинския 
парламент, 
председател на 
Асоциацията на 
българите в Украйна 

Как е минала нощта след нападението, има 
ли ранени и разрушения. Западните 
санкции не са достатъчни. 

4. Елена Поптодорова 
– 7 мин. 

Бивш посланик на 
България в САЩ 

Не знаем какво е в главата на Путин. 
Коментира задействането на чл. 4 от 
балтийските републики и евентуално на чл. 
5 от договора за НАТО. 

5. Тихомир Безлов – 
12 мин. 

Център за 
изследване на 
демокрацията 

Коментира санкциите срещу Русия. Ще 
пострадат обикновените руснаци.  

6. Ангел Георгиев – 9 
мин. 

Депутат от 
ВЪЗРАЖДАНЕ 

В декларацията на НС за партията е основен 
въпросът кой ще плати цената на 
наложените щети – защитават българския 
нац. интерес и искат българите в Украйна да 
са защитени адекватно. 

7. Христо Гаджев -10 
мин.  

Депутат от ГЕРБ-СДС Западният свят се обедини за санкции 
срещу Русия, а ние не можахме. Това не е 
ограничен конфликт, това наистина е война 
и Русия нападна Украйна. БСП и 
ВЪЗРАЖДАНЕ искаха да не подкрепяме 
санкции. Надява се Янев както вчера е 
признал, че е пълномащабен конфликт, 
днес да каже, че е война. 

8. Атанас Славов – 10 
мин. 

Депутат от ДБ За декларацията – само точката за 
санкциите срещу РФ не  беше гласувана от 
всички. ДБ заема най-категоричната 
позиция за осъждане на агресията, ние сме 
ястребът в коалицията. Искаме 
многонационален съюзнически контингент 
в България. 

9. Атанас Михнев – 10 
мин. 

Депутат от ПП Имаме достатъчно обща позиция по 
отношение инвазията в Украйна. НС е в 
единение с правителството и МВнР и 
западните партньори. Освен с партньорите с 
БСП за санкциите, но е нормално между 
коалиционни партньори. 

10. Велизар 
Шаламанов,  
 
 
 

Бивш министър на 
отбраната 
 
 
 

Украйна води отечествена война, те 
защитават земята си. Надява се да има 
коалиция на желаещите да се намеси в 
подкрепа на украинската армия. Без НАТО 
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Николай Кръстев, 
 
Милен Керемидчиев 
– 18 мин. 
 

Журналист 
 
Бивш зам.-министър 
на външните работи 

не можем да се справим с опасността от 
Русия. 
Кадрите ни връщат като машина на времето 
в Прага 1968 г. 
Путин иска да направи демилитаризация на 
Украйна и премахване на режима, който той 
нарече „нацистки“. Това звучи познато на 
обикновения руснак заради пропагандата. 
Явно границата ще бъде по река Днепър. 
Ако не успее с блицкриг, Путин затъва в 
партизанска война с много жертви. 

11. Димитър Бечев – 5 
мин.  

Преподавател в 
Оксфорд, политолог 

По скайп: Вероятно санкциите на Лондон 
ще са по-твърди от европейските. Целта на 
Путин е да установи контрол върху Украйна. 

12. Надежда Нейнски 
– 6 мин. 

Бивш министър на 
външните работи 

По скайп: Бяха преминати всички червени 
линии, военните действия се развиват 
много бързо , Путин не очаква нормален 
разговор, той има стратегия да разруши 
световния правов ред. За него победа ще е 
да разруши Европа и свободния свят. 

13. Светослав Иванов 
– 2 мин. 

Консул на Р 
България в Одеса 

По тел.: Как ще се извърши евакуацията на 
желаещите българи. 

28.02.2022 г.   

1. Елена Поптодорова 
– 12 мин. 

Бивш посланик на 
България в САЩ 

Коментира хода на войната и политиката на 
Путин – заплашва с ядрено оръжие. В САЩ 
тревогата е по-скоро за кибератаки. 

2. Кирил Петков – 3 
мин. 

Министър-
председател 

Репортаж от вчерашния брифинг: остро 
осъждаме агресията на Русия в Украйна. 
Това е братоубийствена война. Ще 
подкрепим Украйна с хуманитарна помощ и 
военно-техническа поддръжка. 

3. проф. Михаил 
Станчев – 12 мин. 

Преподавател в 
Харковския 
университет 

По скайп: дава информация за ситуацията 
там. Осъжда войната. Опровергава 
информация за взривен газопровод. Казва, 
че засега „съумяваме да се отбраняваме“. 

4. Красен Станчев – 9 
мин. 

Икономист За последствията от санкциите – изваждане 
на Русия от системата Суифт /SWIFT/ . По 
отношение на газа България е най-слабата 
част от веригата. Икономиката се използва 
като оръжие във войната. 

5. проф. полк. 
Димитър Недялков – 
15 мин. 

Преподавател във 
ВА „Г.С.Раковски“ 

Войната в Украйна се води още от 2013 г. 
Руската армия извършва нападателна 
операция, а Украйна – отбранителна 
операция. Това са елементи от войната, 
която се води от години. Очакванията на 
Русия всичко да приключи за няколко дни, 
не се оправдаха. България има особен 
статут в тази ситуация, предвид, че и на 
двете страни сме дали вярата и азбуката, и в 
двете страни има огромна българска 
диаспора. Трябва да сме активни в 
дипломацията за примирие и да направим 
нещо за българите там. 
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6. Иво Христов – 6 
мин. 

Доброволец, 
преподавател по 
история в 
Болградската 
гимназия. 

Помага с транспорта на бежанци от Украйна 

7. Радко Влайков – 9 
мин. 

Посланик на 
България в Румъния 

По скайп: дава информация как българската 
държава помага на желаещите за 
евакуация. Заявява, че българските 
дипломати първи са се отзовали в помощ на 
гражданите. Намираме се в обстановка на 
война и не можем да реагираме мигновено. 

8. проф. Антоний 
Тодоров, 
 
 
 
 
Христо Панчугов – 17 
мин. 

Политолог 
 
 
 
 
 
Политолог 

Коментира оставката на Стефан Янев. 
Одобрява сдържаността на Янев по 
отношение на използваната терминология. 
Оставката ще разклати правителството и ще 
отправи лош сигнал. Няма спор, че сме 
членове на ЕС и НАТО, но е важно какви 
решения се вземат и как ще се отразят на 
нашата страна. 
Коментира Янев – ясно какъв е българският 
национален  интерес, който твърди, че 
защитава. Действията на Русия в Украйна 
успяха да обединят ЕС и Запада. Трябва по-
активна защита на суверенитета на Украйна. 

9. Иво Христов – 5 
мин. 

Треньор по тенис в 
Киев  

По скайп: Дава информация как е той в 
хотела – храната и водата не са вечни, няма 
информация, чака безопасна евакуация. 

10. Борислав Гончаров 
– 6 мин. 

Експерт по 
киберсигурност 

Описва целите на кибератаките – държавни 
и военни. Възможно е да се насочи и към 
други страни. 

11. Елена Шопова – 4 
мин. 

Сдружение на 
украинците в 
България 

Казва къде и как може спешно да се 
помогне – събират лекарства за ранени, 
нови дрехи за мъже, които воюват в 
Украйна. Също и за деца и майки. Създали 
за платформа за координация.  

01.03.2022 г.   

1. Митко Димитров – 
4 мин. 

Ръководител на 
пресцентъра на 
МВнР 

Как българите и дипломатическата мисия от 
Киев и от Одеса се евакуират в България. 

2. Велизар 
Шаламанов – 10 мин. 

Бивш министър на 
отбраната 

Коментира преговорите между Украйна и 
Русия. От руска страна има ултимативни 
искания в нарушение на международните 
правила. Русия обаче не смекчава натиска и 
ожесточава атаката. Беларус все повече се 
замесва. ЕС трябва да предостави помощ, 
включително военна. 

3. Геновева Петрова – 
9 мин.  

Социолог, „Алфа 
рисърч“ 

Безпрецедентна война във всички аспекти. 
Проучването показа, че за няколкото дни от 
инвазията традиционното одобрение на 
Путин в България от 55 - 58 % се е сринало –  
отрицателното отношение е 48%. Зеленски 
доскоро беше абсолютно непознат, но сега 
40% го подкрепят (повече от Путин). Във 
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връзка с реакцията на ЕС към войната над 
60% от българите одобряват тази позиция. 

4. Любомир Кючюков,  
  
 
 
 
 
 
 
Огнян Дъскарев – 28 
мин. 

Директор на 
Института за 
икономика и 
международни 
отношения 
 
 
 
Писател и журналист 

Санкциите бяха така формулирани, че да 
нанесат ущърб на руската икономика, а да 
не пострада Европа. Изборът беше санкции 
или военен удар. Западът е склонен да 
обещае повече, отколкото може да изпълни 
– това се отнася и за членството на Украйна 
в НАТО И ЕС – подкрепяше се стремежът им 
към НАТО, а не реалното членство. Заедно 
стигнахме до тук – Путин казваше 20 г. че 
няма да нападне, а НАТО казваше, че няма 
да се разширява. 
Призивът да се затвори небето над Украйна 
не бе приет от САЩ, защото това означава 
пряк въоръжен сблъсък Америка – Русия. 
Има голямо несъответствие в енергийната 
политика на САЩ – заради промените в 
климата спират собствения си 
петролопровод, но не и доставката на руски 
петрол за САЩ, като така наливат пари на 
Путин да води война. Но иначе санкциите са 
изключително тежки. Руският народ и 
олигарсите могат да спрат Путин. Байдън 
няма подкрепата на своя народ, за да спре 
Путин. 

5. Светослав Иванов – 
5 мин. 

Генерален консул на 
България в Одеса 

По скайп: за евакуацията на българите от 
Одеса. Описва тъжната картина на 
бежанските колони и голямото чакане на 
молдовската граница на хората, които бягат 
от войната. 

02.03.2022 г.   

1. Иво Иванов – 10 
мин. 

Журналист, САЩ За речта на Байдън към Камарите на 
парламента – към Путин „Той не знае какво 
се  задава“.  Това вече не е война между две 
страни, а война между два свята, между 
демокрацията и тиранията. 

2. Лъчезара Стоева – 
10 мин. 

Постоянен 
представител на 
България в ООН 

За очакваната резолюция на Съвета за 
сигурност на ООН, която да осъди агресията 
на Русия в Украйна и препотвърждава 
суверенитета и границите на Украйна. 
Осъждат се действията и на Беларус, която 
съдейства на Русия. 

3. Лариса Савченко – 7 
мин.  

Ръководител на 
българското 
училище в Бердянск 

Пряко по скайп: за ситуацията там – лични 
наблюдения и преразказ какво предават 
местните медии и социални мрежи. 

4. проф. Михаил 
Станчев – 3 мин.  

Преподавател в 
харковския 
университет 

Пряко по скайп: за ситуацията там - лични 
наблюдения и преразказ какво предават 
местните медии. Говори за обстрел на 
магазини и спряно парно. 

5. Студенти от 
Американския 

3 момичета и 2 
момчета 

Протест срещу войната в Украйна и 
агресията на Русия. 
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университет – 
Благоевград – 4 мин. 

6. Георги Панайотов – 
14 мин. 

Бивш министър на 
отбраната 

Призовава българите към съпричастност с 
Украйна. Русия е в безпрецедентна 
международна ситуация. Русия ще направи 
войната още по-кървава. 

7. Светослав Иванов – 
13 мин. 

Генерален консул на 
България в Одеса 

Разказ от първо лице за пътуването с 
автобусите. Дава информация за ситуацията 
в Одеса – взривове, загинали… До последно 
е вярвал, че конфликтът ще е локален 

8. Вили Казаков – 6 
мин.  

Доброволец  От румънската граница – помага на 
украински бежанци със собствения си 
автомобил да се придвижат към България. 
Благодари на всички хора, които помагат и 
оказват морална подкрепа за страдащите от 
войната. 

9. Василий – 4 мин.  Бесарабски българин Пряко по скайп: евакуиран във Варна. 
Разказва от първо лице за ситуацията в 
Украйна. 

10. Константин 
Вълков,  
 
 
Явор Сидеров – 21 
мин.  

Журналист 
 
 
 
Журналист 

Всички руски посланици трябва да подадат 
оставка. Не е нормално деца да се раждат в 
укритията, Митрофанова да обясни как това 
е възможно. 
Русия има съвсем друго разбиране за 
действителността. Украинците се борят 
срещу агресията. Преговорите на този етап 
за формални, опипване на почвата. Това е 
борба на ценности, но преди всичко на 
оръжие. Русия има имперско мислене, но 
руските хора не са руското управление. 

03.03.2022 г.   

1. Валери Тодоров,  
 
 
 
 
 
Елена Поптодорова – 
18 мин.  

Журналист Не е оптимист, не си даваме сметка за 
мащаба на кризата, най-тежка ще е 
хуманитарната катастрофа. Той смята, че 
трябва да се водят преговори. Ние от 
западния свят не бива да се държим като 
победители. По-голямата част от руснаците 
не приемат тази война и санкциите ги 
правят без вина виновни. 
Очевидно Путин сменя тактиката в Украйна, 
след като не се състоя блицкриг. Сега се 
унищожава военната мощ на Украйна и 
тежки граждански щети. Очевидно 
намерението е да се унищожи Украйна 
каквато е. Няма рационално поведение на 
Путин, той е глобална заплаха. 

04.03.2022 г.   

1. Лариса Савченко – 
10 мин. 

Ръководител на 
българското 
училище в Бердянск 

Руските войници са обсадили общината. 
Има вода, ток, има стока на пазара, 
аптеките работят, но лекарства няма. Има 
хляб. 
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2. Иляна – 5 мин. Бесарабска 
българска, бежанка 
от Киев 

От първо лице – разказва как военните 
действия се отразяват на мирните жители. 
Нарича действията на руснаците „геноцид“. 

3. Мария Георгиева – 
Хайновская – 5 мин. 

От Москва, омъжена 
за българин 

Пряко по скайп: разказва тя как вижда 
войната от Русия. Казва че е лично тя добре, 
но не може да се  евакуира с дъщеря си в 
България, защото няма полети – България ги 
е забранила. Българското посолство не им 
дава информация. Рублата пада и сигурно 
ще става още по-зле. С българска карта е по-
изгодно да се плаща в Русия. Има много 
бежанци от Донбас и Луганск, които приема 
Русия. Иска само войната да свърши и 
всички да са живи и здрави. 

4. Харалан 
Александров,  
 
 
 
Първан Симеонов – 12 
мин. 

Социален 
антрополог 
 
 
 
Социолог 

Не знаем какво наистина се случва вътре в 
Русия, колко руснаци са готови да 
продължат да го подкрепят. Руската 
пропаганда и империализъм са брутални. 
Тежката реалност е, че танковете на Путин 
напредват. 
Путин засега печели реалната война, но 
категорично губи информационната война. 
Абсолютно нормално при война са  
тиражирането на измишльотини за 
Змийския остров и горящата АЕЦ. 
Прозападните коментатори заеха ефира. 
Това е чудовищната грешка на Путин, 
защото започвайки войната, остана само 
едната гледна точка, а преди се знаеше, че в 
Украйна има десен сектор, нюанси и т.н. 

5. Димо Гяуров – 15 
мин. 

Бивш директор на 
НРС 

По повод шпионския скандал: България 
продължава да е слабо звено, в България 
продължава да има пета колона на Русия, 
има предатели. Заради пропагандата 
обикновеният руснак наистина взе да 
мисли, че НАТО напредва към Русия. 

6. Георги Георгиев – 5 
мин.  

Доброволец към БЧК Пряко от Русе: Наскоро лично прибрал 
семейството си от Украйна, ще помага като 
преводач на Дунав мост. Преминават 
предимно коли с майки и деца. По негово 
мнение повечето коли са скъпи, но никой не 
се държи нагло и не злоупотребява. 

07.03.2022 г.   

1. Дора Костова – 12 
мин. 

Жител на Одеса, 
редактор на 
български вестник, 
евакуирала се на 
село 

Скайп: Тежко е да се преживява това, което 
става в Украйна. Днес виждаме само ужас – 
една огромна катастрофа. 

2. проф. Михаил 
Станчев – 7 мин. 

Преподавател в 
Харков 

Пряко по скайп: Евакуирал се при приятел. 
Описва ситуацията в Харков – разказва за 
нощни бомбардировки – на жилищен 
район, на болница и детско заведение за 
слепи, но никой не е пострадал.  
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3. Велизар 
Шаламанов – 12 мин.  

Бивш министър на 
отбраната 

Целта на Путин за „денацификация“ на 
Украйна означава да убие всички, които не 
са съгласни с неговия режим и искат да са 
свободни. Войната, така, както е започната 
от Путин, вече е загубена от него. Украйна 
ще бъде част от ЕС. 

4. Илин Димитров – 15 
мин. 

Депутат от ПП От студиото във Варна: за очакваната 
кризисна мярка за заплащането на 
хотелиерите, осигурили нощувки на 
бежанците от Украйна. Как може да се 
осигури пребиваването у нас на тези хора. 

5. Олена Коцева – 11 
мин. 

Председател на 
Сдружение на 
украинските 
организации в 
България „Мати 
Украйна“ 

Поддържат връзка с техните сънародници в 
Украйна. Благодари на българите, които им 
помагат. Разказва истории на различни 
жени, евакуирани оттам. Призовава 
българските медии да не тиражират руска 
пропаганда. Трябва да се спрат максимално 
бързо всички руски канали, които облъчват 
българското общество с лъжи. Украинците 
ще дадат всичко от себе си, за да спрат 
Путин. 

6. Сергей Осадчий – 4 
мин. 

Председател на 
българското 
дружество „Нашите 
хора“ в Кировград, 
Украйна 

Пряко по скайп: Обръща се към българите и 
руснаците, говори на руски език (Путин е 
злодей, нападнал младата им 
демократична страна, но те ще победят 
непременно. Ние сме потомци на великия 
Кубрат, трябват им медицински препарати и 
детски храни). Преводач се включва по 
средата на изявлението му.  

08.03.2022 г.   

1. Оксана Палчик – 17 
мин. 

Украинка, живееща 
край Киев 

Пряко по скайп: Разказва, че нямат къде да 
отидат, пред къщата им има блок пост, 
нямат пари, цените са високи, нямат 
помощи. Живеят с друго семейство в мазето 
и с 6 деца, които са много изплашени. В 
двора им има коктейли „Молотов“. 

2. Петър Зенчев – 9 
мин. 

Българин, живеещ в 
Молдавия на 
границата с Украйна 

Скайп: Разказва за приятелите си в Харков, 
които са под постоянен обстрел. Казва, че се 
стреля наред – по болници, по детски 
градини. Братът на жена му е в украинската 
армия, сапьор, подготвя войници за 
бойните действия. Хората са уплашени, не 
очакваха нападението. 

3. Евгений Салников – 
4 мин. 

Украински шофьор 
на автобус 

Репортаж – разказва как руски самолети е 
обстрелял автобуса му, пълен с китайски 
граждани, за щастие никой не е пострадал. 
Единият самолет е летял на практика 
успоредно с автобуса 200 метра, после се е 
чул взрив. Според шофьора били са 
касетъчни бомби, забранени, целта е да се 
отвори коридор към Крим. Войната ще 
свърши с тяхна победа, без съмнение. 
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4. Мария Слипченко – 
12 мин. 

Жител на Харков Пряко по скайп: Вече трети ден има 
нападения от самолети по жилищни сгради, 
където живеят хора. Майка й е заминала за 
България, но тя остава, вярва в победата. 
Молбата й е НАТО да затвори небето, да 
спрат да ги бомбардират. Стрелят с 
реактивни системи „Град“. Пленените руски 
войници лъжат, че не са знаели, че ги 
пращат за война.  

5. Радко Влайков – 19 
мин. 

Посланик на 
България в Румъния 

По скайп: Обстановката на границата с 
Украйна е все по-напрегната с разрастване 
на военните действия. Увеличават се 
бежанците от Украйна. МВнР работи 
изключително активно и действа 
безупречно. 

6. Стефан Тафров – 10 
мин. 

Дипломат НАТО не може да затвори небето над 
Украйна, защото това означава ако руски 
самолети летят там, то натовски да влязат с 
тях в бой , а това би било европейски и 
световен конфликт. Полските мигове може 
да се заменят с Ф-16 – това ще е от полза за 
Украйна. Няма поводи за притеснение, че 
България е в списъка с неприятелските 
страни на Русия. 

7. Гарабед Минасян,  
 
 
 
Мартин Владимиров  - 
21 мин. 

Икономисти Разяснява как влияят санкциите срещу Русия 
– целият свят, включително и ние, ще бъдем 
засегнати. Русия ще бъде най-потърпевшата 
в икономическо отношение, ще се наложи 
да изплаща и репарации на Украйна. 
В сегашните високи цени на 
енергоносителите има логика – 
преработвателите избягват купуването на 
руски петрол. България зависи изцяло от 
вноса на руски газ. 

8. Васил Младенов – 
15 мин. 

Треньор по тенис Разказ от първо лице – какво е да избягаш 
от войната. Войната е ад. Хората нямат вода 
и ток. Наш дълг е да помогнем на 
украинците. 

09.03.2022 г.   

1. Антон Кисе – 11 
мин. 

Депутат в 
украинския 
парламент, 
председател на 
Асоциацията на 
българите в Украйна 

По тел: За обстановката, където се намира 
той - спокойно и тихо. Но в Одеса има 
напрежение, няма вода, чака се зелен 
коридор. На Украйна й трябва военна 
помощ за изравняване на силите. 

2. Оксана Круглова – 
12 мин. 

Украинка, живееща в 
Пловдив 

По скайп: Родителите й и големият й син са 
в окупираната част на Украйна и не могат са 
се евакуират. Много магазини са затворени 
и хората започват да гладуват, според нея. 
Войниците обаче не закачат мирното 
население. Тя няма нищо против руския 
народ, руските войници са момчета на 
възраст на сина й, тежко й е и за тях. Малко 
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хора приказват украински, ние с тях 
говорим на един език, казва тя. 

3. Дора Костова – 9 
мин. 

Живее в Украйна, 
главен редактор на 
в-к „Роден край“ 

По скайп: сега е на село, спокойно е там. От 
интернет разбира за ужаса на войната в 
Украйна. Вече доста нейни познати не 
вдигат телефона, не се знае какво става с 
тях. Не разбира защо се е стигнало до 
конфликта. 

4. Анна Пашова – 4 
мин. 

Бежанка от гр. 
Василков, Украйна с 
4 деца 

По скайп: В момента е в Краков, Полша. 
Били са бомбардирани първи, 9 дни били 
вкъщи, всяко нощ са били под обстрел и 
след това се измъкнали. Пътували 50 ч. до 
границата. Постоянен страх за живота на 
децата. 

5. Елеонора Лилова – 
8 мин. 

Председател на 
Държавната агенция 
за закрила на детето 

По скайп: Към момента няма информация 
колко точно са децата бежанци у нас, 
данните на институциите се синхронизират. 
Всички деца са равни, независимо от 
произхода. Агенцията има тел. линия 11611 
за сигнали и помощ, имат готовност за 
преводачи и психолози при нужда. 
Телефонната линия е позната и в Украйна. 

6. Надежда Нейнски – 
12 мин. 

Бивш министър на 
външните работи 

По скайп: Коментира казуса с 
предложението на Полша да даде 
самолетите си миг на САЩ, а те да ги 
предадат на Украйна – не може да 
предвиди какво ще стане. Решенията в 
НАТО трябва да се вземат колективно след 
консултации. Руската пропаганда, според 
нея, продължава да отрича, че това е война. 

7. Антоанета Цонева – 
11 мин. 

Депутат от ДБ Одобрява действията на правителството за 
осигуряване на зърнения баланс. Подкрепя 
усилията на институциите за временна 
защита на бежанците. У нас те влизат с 
минимална бюрократична тежест. Трябва 
да се осигурят зелени коридори, но не към 
Русия и Беларус. 

8. Магдалена Митева,  
 
 
Аркадий Зарков, 
 
Нейко Нейков – 31 
мин.  

Адвокат 
 
 
Здравен мениджър 
 
Работодател 

Как се получава бежански и/или 
хуманитарен статут и какво им гарантира 
това (право на труд, образование и 
здравеопазване).  
Осигуряване на базовите здравни нужди на 
бежанците. Нужни са им здравни 
осигуровки.  
Как могат украинските бежанци да работят 
у нас. 

10.03.2022 г.   

1. Лили Михайлова – 5 
мин.  

Жител на Одеса Пряко по скайп: за ужаса на войната. Лична 
история – баща й е зле заради недовършена 
операция заради войната. Съжалява 
руснаците, които не вярват, че има 
разрушения. 
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2. Тодор Радев – 10 
мин.  

Журналист от 
Китайската медийна 
група, Пекин 

Пряко по скайп: разказва как се отразява 
войната в Украйна от китайските медии – 
показва се картина на действията, без да се 
дава оценка или мнение. Според Китай 
санкциите няма да доведат до желания 
резултат и единственият начин за решение 
е преки разговори между Русия и Украйна. 
За Китай това е европейски проблем. 

3. Владимир Чуков – 
22 мин. 

Арабист, 
международен 
анализатор 

Според него фронтът започва от Беларус, 
минава през Украйна, Донбас, Крим и 
завършва в Сирия. Като гледаме как 
Зеленски  се моли за затваряне на небето 
над Украйна, това е същото както 2013 г., 
когато редица лидери се молеха на Обама 
за затваряне небето над Сирия  и нищо. 
Това е един от факторите, които обуславят 
поведението на Путин. 

4. проф. Сергей 
Игнатов – 11 мин. 

Ректор на 
Европейския 
университет за 
хуманитарни науки 
във Вилнюс, Литва 

Пряко по скайп: Студентите и учените от 
Беларус, наред с тези от Русия, са в 
режимна рестрикции, защото страните им 
са възприемани като агресор. В Литва много 
болезнено се приема войната в Украйна. 

5. Димитър Бечев – 5 
мин. 

Политолог, Оксфорд, 
Великобритания 

Пряко по скайп: за преговорите в Турция – 
не е голям оптимист. Великобритания 
подкрепя Украйна, военни специалисти и 
преди войната са сътрудничели с 
украинската армия. Същевременно страната 
затруднява достъпа на украинци - има визи 
за бежанците. 

6. Жасмина 
Саръиванова,  
д-р Тодор Капитанов – 
22 мин. 

Българска стопанска 
камара 
Експерт по трудово 
право към КНСБ 
 

За осигуряването на работа на бежанците и 
страховете на българите, че ще заемат 
нашите работни места. 

7. Поли Карастоянова 
– 15 мин. 

Национален борд по 
туризъм 

Как ще се отрази бежанската криза на 
туризма. Хотелиерите още не  са получили 
прословутите 40 лв. Възмутителна е 
позицията на държавата, че ще ги потърси 
едва когато се запълни държавната леглова 
база,  а това са санаториуми, където се 
възстановяват българските граждани и не 
могат да бъдат лишени от това. 

8. отец Костадин 
Тренев – 5 мин. 

Свещеник в 
Софийска 
митрополия 

Обяснява в пряко включване как  и къде ще 
бъдат настанявани украински бежанци в 
българските манастири. Те ще бъдат 
издържани от БПЦ. 

11.03.2022 г.   

1. Симеон Гаспаров – 
13 мин.  

Журналист, САЩ Пряко  по скайп: разказва какво отразяват 
американските медии – разрушени сгради, 
родилен дом, обсадата на Киев. Ако се 
стигне до употреба на химическо оръжие, 
Западът ще се намеси. Няма коментар за 
наличие на американски биолаборатории в 
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Украйна. Молдова се страхува то Украински 
сценарий. 

2. Серхий Стаховски – 
1 мин.  

Бивш украински 
състезател по тенис, 
сега войник 

Репортаж в спортните новини: според него 
всички руски тенисисти са против войната в 
Русия. Последиците за световния спорт ще 
са катастрофални. Не са в тази война по 
тяхно желание, били са атакувани от Русия и 
Беларус. Ще се бият за родината си. 

3. д-р Александър 
Истомин – 14 мин. 

Детски лекар от 
Киев, преместил се в 
Лвов 

Пряко по скайп – в Киев е невъзможно да се 
работи заради бомбардировките, затова 
сега работи в Лвов. Пациентите от горещите 
точки в Украйна вече са или в Лвов, или в 
Полша. Всичко, което руснаците казват, не  
трябва да им се вярва, защото промиват 
мозъците на населението. Към тях се отнася 
с презрение и омраза. 

4. Алексей Куцарев – 7 
мин. 

Бесарабски българин 
от Одеса, 
председател на 
български младежки 
клуб „Актив“ 

Пряко по скайп: Вече се поздравяват на 
украински, защото всички са граждани на 
тази страна. В Одеския регион е по-
спокойно, но има напрежение. Всички са се 
организирали, за да помогнат на 
икономиката на държавата. Не поддържа 
връзки с български организации и 
държавата. Хуманитарна помощ трябва не 
за Бесарабия, а за другите засегнати 
области. 

5. Дора – 7 мин. Бесарабска 
българка, майка с 
две деца, бежанка от 
Украйна 

Пряко включване от кюстендилско село, 
където са намерили подслон при българско 
семейство. Разказ от първо  лице за 
ситуацията в Украйна и как са успели да се 
евакуират. Много са благодарни на 
домакините си.  

6. Милен 
Керемидчиев,  
 
 
 
 
Огнян Дъскарев – 23 
мин. 

Бивш зам. министър 
на външните работи 
 
 
 
 
Писател и журналист 

Коментират преговорите на ниво външни 
министри в Турция. Русия подхожда към тях 
все едно е спечелила войната, поставя 
неизпълними условия. Русия преориентира 
стопанството си заради санкциите и затова е 
паднал износът от България към Русия, но 
зависимостта ни към енергоносителите 
оттам се увеличава.  
Лавров като в съветски виц е казал, че Русия 
не е нападнала Украйна. Камала Харис се е 
поколебала да нарече бомбардирането на 
родилния дом в Мариупол военно 
престъпление и е обект на критики в САЩ. 
Цените на газа скочиха, за да си финансира 
Путин войната. 

7. Иван Терзийски – 5 
мин. 

Българин, малко 
преди войната 
живял в Русия 

Пряко по скайп – разказ за Русия и какво 
там знаят за войната според него. Според 
повечето руснаци войната не е започнала на 
24 февруари, а е тлеело в годините и Европа 
със слабата си политика е позволила това да 
се случи.  2015 г. Украйна е оградила 
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Бесарабия, избиват се бесарабски българи и 
ние не се намесихме. Военните действия не 
са спирали от 2014 г. Говори се за масови 
протести в Москва срещу войната – но 
протестират няколко хиляди, а Москва е 25 
милиона през деня и 13 милиона през 
нощта – колко души трябва да протестират, 
за да наречем един протест „масов“. В 
Русия искат войната да спре, това са братски 
народи, но не желаят Украйна да е в НАТО. 
Хората знаят какво се случва, не са съгласни 
със смъртта на невинни хора. В момента е 
невъзможно да свърши войната. Трябва да 
се изслуша и руската гледна точка. Всяка 
икономическа война се превръща и в 
реална война. Рублата пада, западните 
компании се изтеглят, но ще бъдат 
национализирани. 

14.03.2022 г.   

1. Василий Митков – 8 
мин. 

От Запорожие – 
председател на 
Запорожкото 
областно дружество 
за българска култура 

По скайп: Разказва какво е прочел за 
Запорожката АЕЦ и обстрела. Военни 
действия се водят на 50 – 60 километра. 
Според него се атакуват само военни 
обекти. Благодари на българското 
правителство за загрижеността към 
българите в Украйна. Надява се ,че 
украинските ВС с подкрепата на западната 
цивилизация, ще победи и в България ще 
намалеят „путинофилите“ и русофилите. 
Путин е вторият Хитлер. 

2. проф. Виталий 
Зацерковни – 10 мин.  

Преподавател в 
Киевския 
университет 

Интервю. Много е благодарен на нашата 
страна за това, че го е приютила. Разказва от 
първо лице за ситуацията в Киев. Твърди, че 
много доброволци се записват – от Англия, 
от други страни. 

3. Бойко Ноев – 13 
мин.  

Бивш министър на 
отбраната 

Няма да има скорошен мир – имаме един 
диктатор, който не иска Украйна да е 
самостоятелна държава, част от свободния 
свят. Той е загубил разсъдъка си – 
бомбардировките са признак на безсилие 
на руската военщина. Това е престъпление и 
Путин ще бъде съден. Светът ще претърпи 
дълбока трансформация. Тече процес на 
„депутинизация“ на активите, които 
олигарсите са откраднали от руския народ. 
Борбата с „путинизма“ – всеки в своята 
страна. 

4. Левон 
Хампарцумян,  
 
Владимир Сиркаров – 
19 мин.  

Банкер  
 
 
Икономически 
експерт в Институт за 
дясна политика 

Русия вече усеща санкциите. Путин не е 
очаквал такъв единен отпор от украинците 
и целия свят. Напускат световни марки, 
спират се търговски взаимоотношения. 
Икономическите ефекти ще се съсредоточат 
освен в Русия и Украйна, и в Европа. Трябва 
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внимателно да обмисляме стратегиите, за 
да не пострада прекалено много 
икономиката на Европа. При актуализацията 
на бюджета да се разчете помощта за 
бежанците. 

5. Айше Сали – 18 
мин.   

Репортер в БНТ Свидетелски разказ за бежанците на 
украино-румънската граница. Доброволец 
раздал на жените цветя за 8 март. В 
палатките цари мълчание… 

6. Теа Денолюбова – 7 
мин.  

Доброволец, главен 
редактор на сайт за 
култура 

Да е доброволец е най-логичното, което 
може да направи един млад, здрав човек. 
Доброто е лавина, не може да спре да 
помага. Разказва как помага на хората. 

7. Пламен Янев,  
 
Виолета Радева – 3 
мин. 

Областен управител 
на Бургас 
БЧК Бургас 

Пряко включване: дава информация как 
Морската гара в Бургас ще работи като 
бежански център. 
Това е втория пункт, който е разкрит от БЧК. 
Всеки ден ще има доброволци. 

15.03.2022 г.   

1. Серхий – 4 мин. Жител на Киев Репортаж: горчив разказ на баща, разбрал, 
че семейството му е загинало при 
бомбардировка. 

2. Сергей Петков – 7 
мин.  

Писател и журналист 
от Киев 

Пряко по скайп: Намира се в централна 
Украйна. Разказва как бронираната машина, 
смачкала кола и убила вътре хора, е била 
под неговия прозорец. Убили са руските 
диверсанти, машината им унищожена. Сега 
руските войници стрелят по жилищни 
сгради и по мирни жители, твърди той. 
Руснаците ограбват магазините и 
разстрелват жителите. Това е серия от 
войни, които се провеждат в Сирия, Грузия, 
сега в Украйна… 

3. Георги Панайотов – 
18 мин.  

Бивш служебен 
министър на 
отбраната 

Не очаква резултати от преговорите, но е 
добре, че страните разговарят. Москва и 
Пекин отричат, че Русия иска помощ от 
Китай – дронове и разузнавателна 
информация. Войната се ожесточава, 
хуманитарната криза се задълбочава. В 
Мариупол има масови гробове, не се 
допускат хуманитарни конвои. Русия няма 
полезен ход. Най-вероятно е Русия да 
замрази конфликта както в Кавказ. Другият 
вариант е да се ескалира войната. 

4. Елен Волкова – 4 
мин. 

Прессекретар на 
Асоциацията на 
организацията на 
българите в Украйна 

Разказ от първо лице по скайп – пряко. 
Всичко е тихо и спокойно в Одеса. Има 
хуманитарна помощ, храна. В съседния град 
Николаев има обстрел, включително на 
български квартал.  

ОБЩО ОБЕМ в 
минути: 1237 
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ДЕНЯТ ЗАПОЧВА – видове участници Минути – обем 

Експерти - 49 584 

Граждани - 28 171 

Кореспонденти на БНТ - 4 90 

Законодателна власт - 16 83 

Изпълнителна власт -9 72 

НПО - 9 64 

Академични среди 6 60 

Международни институции - 5 39 

Хора на изкуството, спортисти - 3 28 

Представители на бизнеса  - 1 15 

Президентска власт - 2 14 

Член на партия - ББ - 1 9 

Свещеник - 1 5 

Местна власт - 2 3 

 Общо  1237 

 
Следващата графика показва какъв процент заема темата за войната в Украйна в предаването 
„Денят започва“ за първите 20 дни от началото на военния конфликт.  
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„ОЩЕ ОТ ДЕНЯ“ 

Предаването за коментари и анализи посвещава на темата за войната в Украйна 265 минути 
от общото си времетраене за наблюдавания 20-дневен период.  

Изданието на „Още от деня“ в деня на нападението е извънредно удължено до 20:00 ч., на 
живо от Народното събрание е включен председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“, който 
съобщава, че парламентът с обща декларация осъжда инвазията и състоянието на война, в което се 
намира Украйна, а в студиото бившият служебен министър на отбраната Георги Панайотов заявява, 
че „на мира в Европа беше обявена война от Москва“. По-късно в предаването пряко е излъчено и 
изявлението на Стефан Янев, към онзи момент действащ министър на отбраната, в което той 
използва терминът „специална военна операция“ за започналите военни действия на Русия в 
Украйна.  

Наблюдението отчита, че гости в студиото са предимно представители на законодателната 
и изпълнителната власти, експерти по военно дело и международна политика, социолози, 
политолози и журналисти. Сред участниците се нареждат и посланикът на ЕС в Съвета на Европа 
Меглена Кунева, президентът на Европейските социалисти Сергей Станишев, преподавателят в 
Американския университет Асен Асенов. 

Изразените мнения са изцяло в унисон с общоевропейската и натовска позиция по 
отношение военните действия в Украйна. Руската страна е заклеймена като агресор и е посочена 
като основна заплаха за стабилността в цяла Европа. Сред обсъжданите въпроси е и зависимостта 
на ЕС и конкретно България от руските енергийни ресурси. 

 
Участниците в предаването заемат следните позиции: 

Име на участника в 
интервю   - в скоба 
обем интервю (в 

минути) 

Вид участник: 
Институция – 

изпълнителна, 
законодателна, 

съдебна, местна, 
президент/ трети 

сектор – 
НПО/експерти/ 

бизнес/ граждани/ 
академични среди 

Позиция по темата (ОПОРНИ ТОЧКИ) 

24.02.2022   
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предаването 
извънредно 
продължава до 
20:00 ч. 
1. Андрей Гюров – 4 
мин. 

Председател на ПГ на 
ПП 

На живо от НС: с обща декларация осъждаме 
инвазията и състоянието на война, в което се 
намира Украйна (обяснява защо са гласували 
декларацията текст по текст). 

2. Георги 
Панайотов,  
 
 
Валери Тодоров – 
14 мин. 

Бивш министър на 
отбраната 
 
 
Журналист, експерт по 
международна 
политика 

„На практика на мира в Европа беше обявена 
война от Москва“. Фрапантно нарушение на 
международното право и Устава на ООН. 
Категорично можем да очакваме покачване 
цената на енергоносителите. 
Налице е едно противопоставяне на САЩ и 
Русия. Не работеха Минските споразумения. 
Когато разглеждаме тази операция, трябва да 
разбираме, че не е спонтанна, имало е 
подготовка. Упреква ЕС и САЩ за силния натиск 
върху Русия, разчитайки, че тя ще отстъпи. Путин 
създава плацдарм да  се защити от НАТО – това е 
синдром от Втората световна война – Русия се 
изживява като жертва на международен 
заговор. 

3. Даниел Митов – 
4 мин.  

Депутат от ГЕРБ-СДС Пряко от НС: осъждаме агресията на РФ в 
Украйна (говори за общата декларация). 

4. Елена 
Поптодорова – 5 
мин. 

Бивш посланик на 
България в САЩ 

Трябват силни санкции срещу Русия. Всички 
белези говорят за война и това трябва да е 
заявено.  

5. Стефан Янев – 2 
мин. 

Министър на отбраната На живо: Имаме сериозен въоръжен конфликт. 
Всички членове на НАТО са обединени, единни и 
сплотени. Осъждаме всичко, което се случва на 
територията на Украйна. Нарочно не говорим с 
военна риторика, Путин неслучайно и той каза, 
че това е специална военна операция, защото по 
този начин нито НАТО, нито президентът Путин 
затварят вратата за дипломацията. 

6. Борис Джонсън – 
1 мин. 

Министър-председател 
на Великобритания 

Пряко – извънредно изявление. Осъжда войната 
и агресията на Русия. 

7. Станислав 
Атанасов – 2 мин. 

Депутат от ДПС Говори за общата декларация срещу агресията 
на Русия.  

8. Александър 
Симов – 1 мин. 

Депутат от БСП Представя позицията на БСП – осъждат военните 
действия и нарушаването на принципите на 
международното право. Не подкрепят санкции 
срещу Русия. 

9. Костадин 
Костадинов – 1 
мин. 

Депутат от 
ВЪЗРАЖДАНЕ 

Надява се тази война скоро да свърши. 

10. Христо Иванов – 
4 мин.  

Депутат от ДБ Престъпна агресия, непредизвикана планирана 
операция. 

11. Ивайло Калфин 
– 5 мин.  

Бивш министър на 
външните работи 

Санкциите имат ефект, когато са за кратко и 
влизат в сила веднага.  

12. Атанас Запрянов 
– 11 мин. 

Бивш зам. министър на 
отбраната 

НАТО укрепва източния си фланг. Трябва да сме 
готови да приемем съюзнически сили. 

13. Димо Гяуров – 8 
мин.  

Бивш директор на НРС Срещу войната. Кибервойната ще се развихри с 
пълна сила. Ще има хибридни атаки към 
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основни звена на НАТО. Руската пропаганда е 
проникнала в медиите на цяла Европа. 

14. Алекс Слосер – 5 
мин. 

Украинец, жител на 
Киев 

Разказва за евакуацията от Украйна и 
семейството си, засегнато от военните действия. 
Според него Русия иска да се движи към Европа. 

25.02.2022 .   

1. Йордан Божилов 
– 16 мин.  

Председател на 
Софийския форум за 
сигурност 

Свидетели сме на съпротива на украинската 
армия. Крайната цел е завземане на Украйна и 
възобновяване на Съветския съюз. Това е много 
отдавна планирано. Санкциите, за съжаление, 
няма да доведат до спиране на войната. Това ще 
е кървава война и по всяка вероятност ще 
завърши с някакво форма на руско управление. 

2. Костадин 
Костадинов – 3 
мин. 

Депутат от 
ВЪЗРАЖДАНЕ 

Държавата не прави нищо за извеждане на 
българските граждани от смесени семейства. 
Консулството в Одеса няма достатъчно канали за 
връзка с хората. Български кораб е блокиран в 
пристанището в Мариупол. Трябва да се 
гарантира от страна на Русия, че нашите 
сънародници там ще имат всички права на 
живот. 

3. Ивайло Мирчев – 
3 мин. 

Депутат от ДБ Българските власти мислят как да се помогне на 
Украйна. Най-нормално е да приемем 
съюзнически войски на наша територия, имаме 
слаба армия. 

28.02.2022 г.   

1. Даниел Лорер – 
13 мин.  

 
Министър на 
развитието и растежа 

 
По повод оставката на Стефан Янев казва, че 
правителството е един отбор и когато сме в  
състояние на война, трябва да говори в един тон. 
Няма съмнение, че в Украйна се води война. 

2. Теодора 
Генчовска и още 
един мъж – 6 мин. 

Министър на външните 
работи 

На живо: извънреден брифинг за безопасното 
извеждане на български и други граждани от 
територията на Украйна. 

3. Атанас Зафиров – 
12 мин.  
 

Депутат от БСП ЗА 
БЪЛГАРИЯ 

Разяснява как ще гласуват за предложения 
Стефан Тагарев за министър на отбраната. БСП 
няма да бъде причина за бламиране на 
кабинета. Привеждането в бойна готовност на 
руските ядрени сили за възпиране е обичайно за 
руската федерация. Очаквана е молбата на 
Зеленски за членство на Украйна в ЕС. 

01.03.2022 г.   

1. Даниел Смилов,  
 
 
 
 
 
Първан Симеонов – 
18 мин. 

Политолог 
 
 
 
 
 
Социолог 

Обсъждат оставката на Стефан Янев. Според 
Смилов, по-важното е , че е сменен Янев, а не 
кандидатът Тодор Тагарев с крайния избор на 
правителството Драгомир Заков. Соловите акции 
на Янев са недопустими. Точно „по време на 
война“ не може да се допусне разнобой в 
правителството. Няма нищо полезно в линията 
да пазим някакъв неутралитет, прави ни 
уязвими. Пожелава успех на украинския народ. 
Войната има една голяма жертва и тя е Путин. 
Западният свят е обединен. Украйна вече е 
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национална държава, Путин обедини Украйна с 
европейския свят. Членството ни в НАТО и ЕС 
носи не само облаги, но и отговорности. 
Вътрешните ни спорове трябва да ги оставим 
при нас и да излъчваме единно послание.  

2. Йордан Божилов 
– 11 мин.  

Председател на 
Софийския форум за 
сигурност 

Тагарев е специалист във военната сфера, а 
Заков е дипломат, добре познат в НАТО. Заков 
ще е много успешен министър. Оставихме 
антинатовската пропаганда да се шири в 
България. Трябва да си намерим мястото в 
Алианса. Руският режим е непредвидим, 
заплашва с ядрено оръжие. 

02.03.2022 г.   

1. Асен Асенов – 8 
мин. 

Преподавател в 
университет, 
Вашингтон, САЩ 

За речта на Байдън. За да се помогне на Украйна, 
ще поскъпне бензинът и храната, САЩ няма да 
стъпва в Украйна, ще пази съюзниците. Като 
финанси това е световна война – заради 
санкциите, всички ще платим цената. 

04.03.2022 г.   

1. Сергей Станишев 
– 19 мин. 

Президент на ПЕС Това е братоубийствена война. Най-голяма 
отговорност носи Русия. Но тук няма невинни. 
Това е провал на политиката – и Европа, и Русия, 
и Украйна. Путин  даваше сигнали, които не бяха 
чути, а Зеленски не изпълняваше Минските 
споразумения и малко преди войната 
заявяваше, че иска ядрен статут. 

07.03.2022 г.   

1. Ивайло Калфин – 
8 мин. 

Бивш министър на 
външните работи, изп. 
директор на 
Европейската 
фондация за 
повишаване условията 
на живот и труд 

Пряко по скайп: Засега не вижда възможност за 
спиране на войната – преговорите, очаквано не 
са довели до никакъв резултат. Путин ще 
унищожава цивилни обекти и граждани, докато 
постигне целта си. Все повече украинци ще 
напускат страната си. Мисли, че схемата с 
предоставянето на бойни самолети от Полша на 
Украйна трудно ще заработи. 

2. Алек Алексиев – 
6 мин. 

Актьор Помогнал на бежанци да се евакуират от 
Украйна. Разказва как се е случило това. Дава 
подробности за състоянието на хората и 
нуждите им. Казва, че има нужда от много хора, 
които да помагат. 

08.03.2022 г.    

1. Меглена Кунева 
– 12 мин. 
 

Посланик на ЕС в 
Съвета на Европа 

Членството на Русия в Съвета на Европа от две 
седмици е прекъснато (суспендирано). Това е 
много сериозно предупреждение към тях, че са 
нарушили световния правов ред. Няма 
международна организация, която да може да 
спре атаките на Москва. 

2. Георги Кадиев,  
 
 
Валентин Николов 
– 10 мин. 

Финансист 
 
 
Бивш директор на БЕХ 
и АЕЦ „Козлодуй“ 

Европа е лицемерна – с една ръка налага 
санкции, а с другата купува нефт и газ, с което 
финансира войната на Путин. 
Евентуален седми блок на АЕЦ ще бъде с гориво 
на Уестингхаус. Белене е направена да започне с 
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руско гориво, което предвид ситуацията няма 
кой да позволи. 

09.03.2022 г.   

1. Драгомир Заков 
– 19 мин. 

Министър на отбраната Според министър Заков няма как да 
предоставим самолети на Украйна. Прекалено 
се фокусираме върху военната помощ, но там 
има огромна необходимост от хуманитарна 
помощ. Подсигурени сме от мисията на 
съюзниците ни от Испания, следва 
Нидерландия. Българската сигурност е 
гарантирана в рамките на колективната 
сигурност на НАТО и ЕС. 

2. Христо Иванов – 
13 мин. 

Депутат от ДБ Режимът на Путин  не е руският народ. Путин е в 
конфликт с целия демократичен свят. Молдова е 
застрашена, на наша територия Русия също 
използва хибридни инструменти. Ще се наложи 
да се присъединим към санкции, свързани с 
енергоносителите, за да можем да спрем Путин. 

10.03.2022 г.   

1. Георги Георгиев,  
 
Олена Шопова – 10 
мин. 

Председател на СОС, 
ГЕРБ, адвокат 
Сдружение на 
украинските 
организации в 
България 

Направил правна клиника за бежанци – досега 
около 60  души са се обърнали към тях. 
Благодари на българите, те са сърцати хора с 
чувствителност към чуждата болка. 

11.03.2022 г.   

1. проф. Владимир 
Чуков – 11 мин. 

Арабист, 
международен 
анализатор 

Коментира третата седмица на войната. Ние сме 
това, което Русия нарича „колективния Запад“, 
затова сме в списъка на неприятелски за тях 
държави. Макар че военните експерти правят 
разлика между Полша и България и техните 
военни способности. Турция не се присъедини 
към санкциите срещу Русия и затова е 
посредник. Ние сме страна и затова не може да 
посредничим. Путин, ако не бъде спрян, ще 
стигне и до нас.  

ОБЩО ОБЕМ в 
минути: 265 

  

 

ОЩЕ ОТ ДЕНЯ Мин. 

Експерти – 15 129 

Законодателна власт – 10 52 

Изпълнителна власт – 4 40 

Международни институции – 2 20 

Академични среди – 1 8 

Хора на изкуството, спортисти – 1 6 

НПО – 1 5 

Граждани – 1 5 

 Общо  265 
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„РЕФЕРЕНДУМ“ 
В периода 24.02 – 15.03.2022 г. наблюдението регистрира само едно издание, посветено на 

темата за войната в Украйна. То е разпространено на 01.03.2022 г. и в него събеседниците: бившите 
заместник-финансови министри Любомир Дацов и Георги Кадиев, главният икономист на ББР Илия 
Лингорски, експертът по киберсигурност Георги Шарков и бизнесменът Андрей Бъчваров, които 
обсъждат санкциите срещу Русия заради нахлуването ѝ в Украйна. Санкциите  ще помогнат ли да 
спре войната, как ще ги почувстваме в България, как изключването на Руската федерация от 
системата SWIFT ще засегне руските олигарси и банки? Какво ще се случи на световните пазари, 
ще се стигне ли до газова криза, в ход ли е кибервойна и как да се противодейства на 
кибератаките?  

В изданието от 15.03.2022 г. в предаването се провежда дискусия за пазара на труда и хората, 
бягащи от войната в Украйна, но тя се оказва сравнително далеч от фокуса на наблюдението и не е 
описана в доклада. 
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Участниците в предаването заемат следните позиции:  

Име на участника в 
интервю   - в скоба 
обем интервю (в 

минути) 

Вид участник: 
Институция – 

изпълнителна, 
законодателна, 

съдебна, местна, 
президент/ трети 

сектор – 
НПО/експерти/ 

бизнес/ граждани/ 
академични среди 

Позиция по темата (ОПОРНИ ТОЧКИ) 

01.03.2022 г.   

1. Илия Лингорски 
– 12 мин. 

Главен икономист на 
ББР 

В Европа много хора се изненадаха колко бързо 
и мащабно беше въведен толкова всеобхватен 
пакет санкции, който не е бил правен в 
предишни случаи. Войната предизвиква 
изключително сложни икономически шокове. 

2. Любомир Дацов 
– 12 мин. 

Икономист и финансист Не виждам логика в тази война, не разбира 
какъв е интересът на Русия, защото няма 
печеливши от тази история, полагат се 
разделителни линии от кръв. Войната удря 
икономиката на цяла Русия. Не мисли, че скоро 
някой ще инвестира там. Санкциите дават 
огромен ефект. 

3. Георги Кадиев – 
12 мин. 

Финансист Песимист е, че санкциите ще сработят, инвазията 
зависи изцяло от волята на Путин, който иска да 
завладее Украйна. Въпросът е не как в Русия ще 
се справят с инфлацията, а как ние ще се 
справим с инфлацията тук. Ефектът ще е върху 
цяла Европа. 

4. Андрей 
Бъчваров– 12 мин. 

Предприемач  Участвал в евакуирането на хора от Киев. И в 
най-лошите си фантазии не е предполагал, че ще 
започне тази война, надява се да свърши, но не 
знае как, защото нещата се променят на всеки 
два часа. Опитвайки се да запазим стария си 
начин на живот, не виждаме възможностите, 
които ни дава новия начин на живот. 

5. Георги Шарков– 
12 мин. 

Ръководител на 
лабораторията по 
киберсигурност към 
София Тех парк 

Войната освен с оръжия  е и кибер-хибридна. 
Атакуват се икономическата стабилност и 
съзнанието на хората. Не е само 
дезинформация, много повече е. Това не 
започна сега, това е част от военната доктрина 
на Русия. 
Според проучването на Алфа рисърч, което се 
цитира в предаването, 68,9 % от българите са на 
мнение, че последствията от войната ще са 
дългосрочни, 26,1% - че ще са в рамките на 
няколко месеца и 5% нямат мнение. 

ОБЩО ОБЕМ в 
минути: 60 
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РЕФЕРЕНДУМ – видове участници Минути  обем 

Експерти- 4 48 

Представители на бизнеса - 1 12 

 Общо  60 

 

 
 

 

 
 

ИЗВОДИ 
Темата „Войната в Украйна“ присъства и в трите наблюдавани актуално-публицистични 

предавания на БНТ1, като най-висок обем е реализиран във всекидневния сутрешен блок. 
Изразените мнения и становища са категорично против войната и разрушенията в Украйна, в 
подкрепа съпротивата на украинския народ срещу агресивните действия на руската армия, при пълна 
съпричастност с трагедията на бежанците, разделените семейства и невинните жертви. Наложените 
финансови и икономически санкции на Русия предизвикват повече полемика, но като цяло 
преобладават оценките на одобрение и подкрепа, утвърждава се разбирането, че мерките ще имат 
негативно отражение върху икономиката на целия свят, но в обозримо бъдеще това е единствения 
начин ефективно да се повлияе върху режима на президента Владимир Путин.  

Помощта на доброволците (българи и чужденци), осигуряваното на транспорт от Украйна и 
пограничните райони към нашата страна, създаването на бежански центрове за помощ и 
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предоставянето на жилищни помещения за временен престой в България също е отбелязано и 
оценено, както от украинска страна, така и от журналистите в БНТ. 

Жестоката картина на войната е представена всеобхватно чрез репортажи и интервюта – 
както от международния обем, така и (в по-голямата част) собствена продукция, включително 
специални пратеници на БНТ в районите на военните действия и граничните пунктове, където има 
съсредоточена голяма маса хора, напускащи зоната на конфликта. Общественият доставчик 
осъществява и голям брой преки включвания чрез скайп или телефон на украински граждани, 
повечето от които с български произход, които представят своя свидетелски разказ от първо лице 
за ситуацията край тях и споделят личните си истории, които очертават огромната трагедия, 
сполетяла украинската държава и народ. При предаването на информацията, свързана с войната, 
БНТ не допуска разпространение на шокиращи кадри и изображения, не търси сензационност и 
внимава да не преекспонира ненужно и без това тежката тема.  

Участниците в предаванията и журналистите правят ясна разлика между руските войски в 
Украйна, изпълняващи заповедите на тяхното командване, и руския народ. В хода на разговорите в 
студиото или интервютата вината за случващото се по-скоро персонално се вменява на президента 
Путин, като той и неговото обкръжение персонифицират руската агресия. 

Наблюдението не регистрира в предаванията дезинформация, възвеличаване на войната 
и агресията на Русия, както използване език на омразата. Основното послание след всеки материал 
по темата е надеждата за скорошен мир и решаване на хуманитарната криза. Няма данни за 
нарушения на ЗРТ. 

 
БНТ1 – наблюдаващ инспектор Марион Колева, ст. инспектор  

Предавания: ПАНОРАМА, ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ, ГОВОРИ СЕГА. 
Съдържанието на „Денят започва с Георги Любенов“ и „Говори сега“ през мониторирания 

период е в голямата си част е посветено на различни аспекти на войната в Украйна, а в изданията на 
„Панорама“ темата е единствена.  
 
 „Панорама“  

Общо 181 минути - на датите 25.02., 4.03. и 11.03. от 21:00 ч. Първото предаване е по-дълго - 
около 67 минути. Преобладаващите жанрове в предаването са интервюта и репортажи.  

 

Име на участника в интервю   
- в скоба обем интервю (в 

минути) 

Вид участник: 
Институция – 

изпълнителна, 
законодателна, 

съдебна, местна, 
президент/ трети 

сектор – 
НПО/експерти/ бизнес/ 
граждани/ академични 

среди 

Позиция по темата (ОПОРНИ ТОЧКИ) 

Министър Стефан Янев, (15 
мин.) 

Изпълнителна власт  заявява, че в момента тече „военна 
операция, а не война“ и трябва да бъдем 
българофили. 

Министър Асен Василев, (10 
мин.) 

Изпълнителна власт твърди, че не може да има личност в 
кабинета, която да саботира действията 
на държавата и че е добре човек от 
НАТО да оглавява военното 
министерство; провокацията на Шипка, 
според него, е направена от малка 
групичка, пропита от „дълбока 
пропаганда“. 
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Министър Атанас Атанасов, 
(8 мин.) 

Изпълнителна власт смята, че културата обхваща всичко, тя 
може да строи мостове. 

Началникът на отбраната 
адм. Емил Ефтимов, (10 
мин.) 

Изпълнителна власт на мнение, че: „България е защитена, 
нека българите се чувстват спокойни“. 
Той говори за „инвазия“. 

Джеймс Клевърли, (общо 10 
мин.), британски министър 
за Европа (Великобритания) 

Международни 
институции 

изтъква, че Русия няма да спечели 
войната. Неонацисти има навсякъде, но 
те не управляват в Украйна. България 
предприема правилните стъпки. 
Великобритания се отнася много 
сериозно към свободата на медиите. 
Осъзнава баланса между борбата с 
дезинформацията и прекомерната 
цензура.  

 (общо 10 минути) – 
депутати от управляващата 
коалиция и опозицията 
Томислав Дончев – депутат 
от партия ГЕРБ 

законодателната власт Той се отнася критично към 
предприетото от правителството, но 
отрича ГЕРБ да правят опити за 
дестабилизация. За него е риск 
държавата да няма военен министър в 
такова време.  

 
проф. Калин Янакиев (12 
мин.). 

академичната общност това е битка на Путин с цивилизацията. 
Професорът говори за „маниакален 
субект в маниакализирана страна“. 
„Руснаците живеят в почти крепостно 
състояние. Всички те са индоктринирани 
с маниакално самочувствие и 
комплексираност от света“. В Русия се 
забелязва „великоимперско жречество“, 
има „икони на Путин“. 

Проф. Антоний Тодоров (10 
мин.) 

академичната общност разграничава руския народ от 
управляващата клика: ясно е кой е 
агресор и кой – жертва, но в Русия има 
много противници на войната и 
репресии. Трябва да отличаваме 
доброто от злото 

Проф. Веселин Методиев (10 
мин.) 

академичната общност нарича обитателя на Кремъл „разпаднат 
персонаж“. Такава личност може да 
натисне и ядрения бутон. „Това е урод, 
не човек, сега сме станали заложници на 
такъв“. Самите руснаци в края на 19-ти 
век ни наричат „западняци“, не върви 
ние да се възприемаме като други. 
Българският скептицизъм и разделение 
трябва да се лекуват с повече знания.  

Валери Найденов (12 мин.) журналист – експерт 
международник 

призовава да се погледнат събитията 
под друг ракурс, говори за 
„контраистина“. Тревожи го, че не се 
изговарят другите истини: Украйна не е 
монолитна, 2-те групи на 
преобладаващото население се мразят, 
Зеленски не изпълнява Минските 
споразумения, насилие в Луганск и 
Донецк, неонацистки групички, 48 души 
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са изгорени живи в Одеса. Русия има 
велико изкуство и не може да се говори 
общо негативно за руснаците. (Влиза в 
остра полемика с проевропейски 
настроения Калин Янакиев) 

Репортаж - общо 7 минути: 
Иля Политковски, Сергей 
Соколов, Дмитрий Муратов, 
Анатолий Головков. 

журналисти-дисиденти Гласовете на тези журналисти са 
заглушавани от Кремъл, но „Панорама“ 
им дава трибуна, за да противостои на 
дезинформацията и пропагандата на 
войната. 

Репортаж 8 мин. (Григор 
Атанезен от BBC, Максим 
Еристави и Ралица 
Ковачева). 

с чуждестранни и 
български журналисти 

 В него се говори за едностранното 
отразяване на събитията от страна на 
руската пропаганда, за схващането 
„който не е с нас е против нас“, за 
лъжите и ролята на медиите. 

Илия Лингорски (10 мин.), Експерт - главен 
икономист на ББР 

говори по въпроси, свързани с 
икономиката: за цената на санкциите. 
Дори Путин да запази властта си, той не 
може да запази икономиката на Русия. 
Оттеглянето на големите частни фирми 
ще й се отрази пагубно. Санкциите ще 
засегнат и налагащите ги страни, заради 
това е наложително бързо да се 
предприемат разумни действия. 

Кореспонденти на БНТ 
(общо 14 минути) 
 

4-ма специални 
пратеници 

Милена Кирова, (2 мин.) – специален 
пратеник от Варшава разказва за 
резултатите от срещата на Б-9 там. 
Десислава Апостолова (4 мин.), 
кореспондент на БНТ в Брюксел, се 
включва често оттам с информации за 
санкциите срещу Русия, отговорът на ЕС 
и НАТО и т.н. репортажи, включващи 
разказите на обикновени хора, превоз 
на бежанците и т.н., излъчват 
Александър Марков (3 мин.) – 
кореспондент в Одеса и Тихомир 
Игнатов (5 мин.) – специален пратеник 
на полско-украинската граница. 

граждани – очевидци – 
общо 27 минути 
 
 

Граждани  доброволно излъчват от домовете си по 
интернет – някои от тях са журналисти – 
Марина Машкина, 12 мин., други са 
депутати – Инна Совсун от Киев, 5 мин.) 
Те разказват за грозното лице на 
войната и ежедневните тревоги, 
Направена е анкета с 4 украински 
гражданки, с координатора на „Мати 
Украйна и собственичка на хотел, 
приютяваща бежанци (5 мин.). 

репортаж за 3-ти март (5 
мин.) от София с участие на 
Кин Стоянов, дъщеря му 
Капка и собственичката на 
хлебарница Невена 

 представят креативно идеята на Радой 
Ралин, че „Свободата е като хляба“. 
Синът на Ралин  - Кин, говори за това, че 
семейството му ненавижда войните, 
насилниците и диктаторите. Трябва да се 
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 научим да изслушваме другия, с чието 
мнение не сме съгласни. 

Георги Господинов (общо 8 
мин.), 
 

писателят и 
общественик 

В началото на всяка война има думи, 
стои пропаганда. Трябва да разберем 
своята взаимна свързаност, ако искаме 
да оцелеем. 

  
ОБЩ ОБЕМ 181 МИНУТИ.  
 

ПАНОРАМА – БРОЙ УЧАСТНИЦИ - общо 
32 души 

Минути 

Изпълнителна власт - 4 43 

Академична общност - 3 32 

Граждани - 9 27 

Журн. Международници; журн. 
дисиденти – 8 (1 + 7) 27 

Мрежа кореспонденти - журн. - 4 14 

Законодателна власт - 1 10 

Международни институции -1 10 

Експертно участие – 1 10 

Общественик, писател - 1 8 

ОБЩО: 181 
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„Денят започва с Георги Любенов“ 
Общо 672 минути на датите 26.02. и 27.02.; 5.03.и 06.03.; 12.03. и 13.03. Двете първи съботи 
изданията започват извънредно от 7:00, двете първи недели – от 6:55, а останалите дни, в обичайното 
време – от 8:00 часа.  

 

Име на участника в 
интервю   - в скоба 
обем интервю (в 

минути) 
 

Вид участник: 
Институция – 

изпълнителна, 
законодателна, 

съдебна, местна, 
президент/ трети 

сектор – 
НПО/експерти/ 

бизнес/ граждани/ 
академични среди 

Позиция по темата (ОПОРНИ ТОЧКИ) 

26.02.2022   

Зорница Илиева 
(15  минути) 

Журналист 
международник, 
експерт  

Избягва да казва война. Задушница е, загиват 
хора от двете страни, действията се представят 
едностранчиво. Тя е за премереност, 
сдържаност, не нарича война, а операция. 
Въпроси за новия ред в света са по-важни. 
Трудно се отсява истината, ако не се слушат 
двете страни.  

Чавдар Стефанов 
(15 минути) 

Журналист 
международник, 
експерт, кореспондент 
на БНР в Москва 

Целите на Путин в Украйна са неясни. 
Естествено е в млада държава да има радикали, 
но не те определят живота в тази страна. 
Доверието към Кремъл е нулево. Оттам излизат 
лъжи.  

Кузман Илиев 
(15 минути) 

Журналист, експерт Икономическото е най-тежко измерение на 
войната след убийствата. Готови ли са 
европейците да платят тази цена, да излязат от 
охолството си? Съпричастност с украинците, 
които бяха използвани в някакъв смисъл от 
Запада. Санкциите са смехотворни. Ако се 
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въведат всички санкции се обезсмисля да има 
мир. Търговията е мост на диалог. Ниско 
разбиране на правилната политическа 
философия на мира от всички играчи. Променя 
се цяла философия на бюджета. Трябва да сме 
готови за кризите преди това.  

Симеон Гаспаров 
( 3 минути) 

Журналист, 
кореспондент на БНТ в 
САЩ 

Какво се говори в САЩ, какво показват от 
войната.  

Полк. Славчо 
Велков 
(13 минути) 

Експерт по сигурност и 
военен тероризъм, НЕ 
ПОЛИТИЗИРА  

Това не е обикновена военна операция. 
Конвенционални военни действия без оръжия 
за масово унищожение. Не фронт на широко, а 
почти безконтактна война от 3 посоки, главно 
към столицата, с ракетни средства. Призивите и 
раздаването на оръжия в Киев не способстват за 
мира. Турчинов - пронацист. Мрази всичко 
руско и българско. Те запалват жив българина 
Никола Милев, разстрелват Александър 
Николов, разкъсват български знамена, 
оскверняват български паметници, 
законодателство срещу български език, 
изкуствено намаляване на българи в община 
Болград. Може да има и нови самообявили се 
републики – Одеска и т.н.  

Милен 
Керемидчиев 
(13 минути) 

Експерт, политик и 
дипломат,  

Дезинформация в украински медии – не им е 
обещавало НАТО да влезе там. Това е удобно за 
Русия. Недоверие в западните партньори. 
Емиграционен поток. Първи пункт за внасяне на 
нова техника и въоръжение е Полша. Рано или 
късно Украйна върви към разцепване. 

Велизар Шаламанов 
(12 минути) 

Бивш служебен 
министър на отбраната 

Агресия, започнала 2014 година. Никой извън 
Русия не вярва на Путин. Ескалацията изцяло е 
отговорност на Путин. Чак след нахлуване на 
Русия през 2014 започва военно планиране на 
НАТО в района. Всяка страна има право да се 
ориентира сама.  

Велизар Енчев 
(12 минути) 

Журналист, политик В пълно нарушение на международното право 
Русия напада. Разширяването на НАТО на изток 
противостои на устните договорки след 
разпускането на Варшавския договор. НАТО е 
агресивна организация. Решителният отговор на 
Русия не е пропорционален на заплахата, но кой 
наруши Минските споразумения? Майдана – 
това е преврат, организиран от САЩ. Хубаво е 
да се чува и тази гледна точка в ефир. Главен 
подпалвач е САЩ.  

Ивайло Мирчев 
(14 минути) 

Законодателна власт, 
депутат в парламента 
от ДБ  

Тежка неадекватност в реакцията на министър 
на отбраната. Цивилизованият свят е във война 
с обезумял диктатор. Лично мнение -  трябва да 
се помага всякак на Украйна, а и ние веднага да 
поискаме помощ от НАТО.  

Христо Гаджев 
(14 минути) 

Законодателна власт, 
депутат от ГЕРБ-СДС  

Реакция на правителството за Украйна липсва. 
Надява се да се прекратят военните действия, 
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Украйна да не падне. Сега моментът е да се 
държим като държавници. Български 
национален интерес е защита на правата на 
българите в Украйна. Какво следва да се 
направи за Украйна – лечение на пострадали, 
хуманитарна помощ.  

Д-р Петър 
Стоянович 
(14 минути) 

Историк, публицист, 
антрополог, 
интелектуалец 

Колкото по-либерална е една система, толкова 
повече сатрапи и тирани се опитват да я 
заобиколят/взривят. Да смятаме, че нещата в 
Украйна са били блестящи, не. Имало е 
нарушения на класическата европейска 
демокрация и в Украйна. Това не означава, че 
трябва да се отговори с агресия. Доверието в 
Запада се руши. За паметника на Съветската 
армия. Мястото на тези окупатори, изнасилвачи 
на деца и заробватели на България е на друго 
място.  

Проф. Атанас 
Герджиков 
(2 мин. посветени 
на Украйна) 

Академични среди, 
ректор на СУ 

Една война, която рефлектира върху всичко. 
Украински студенти в СУ. Помощ с логистика и 
финансова.  

Максим Генчев 
(2 мин. посветени 
на войната) 

Режисьор на филма 
„Ботев“ 

Провокацията 3-ти март. Вандалщина, 
невежество. Трябва да има образование. 
Вместо да сме по-християни от папата, трябва 
да се занимаваме с България.  

Деян Жеков 
(1 мин. посветена на 
войната) 

Актьор, изпълнител на 
ролята на Ботев в 
едноименния филм.  

Световната криза вижда като тиранство, 
мачкащо малкия човек. Независимо кой къде е 
разпределил границите, малкият човек ще 
страда.  

27.02.2022   

Надежда Нейнски 
(10 мин.) 

Бивш външен 
министър и бивш 
посланик в Турция, от 
Кембридж, щата 
Масачузетс 

Путин ще загуби войната: подценява 
украинците и Европа. Светът за първи път е 
обединен изцяло в опита да спре Путин. 

Проф. Владимир 
Чуков 
(12 мин.) 

Експерт, арабист, 
специалист по 
сигурност и 
антитероризъм 

Силна деморализация на руската армия, заради 
това тези части са вкарани толкова активно. 
Путин вкарва наемници джихадисти. Съдбата на 
Украйна решава съдбата на Източна Европа. 
Западът подцени Путин. Той е безскрупулен, но 
с предвидим начин на мислене. Източна Европа 
е застрашена. Според събеседника, Газпром ще 
свали Путин и неговият край се вижда. Путин е 
невероятен манипулатор. Гледа хората и ги 
лъже. Руската пропаганда е убийствена. При 
Путин не се чува друго мнение. В тръбите тече 
политика, след нея вървят танковете. Европа 
трябва да търси алтернативи.  

Йордан Божилов 
(12 мин.) 

Експерт, Председател 
на Софийски форум за 
сигурност  

Руски хора не приемат нацизма, но те не 
приемат и войната, която Путин се опитва да 
легитимира чрез антинаци- терминология. 
Путин не иска да преговаря, а да завземе и 
наложи условия за Украйна и Източна Европа. 
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Международно право -  ясно определение 
какво е агресия и война. Прието от всички в 
ООН. Това категорично е война. Тя е 
престъпление срещу мира и човечеството. Битка 
между авторитарния режим и демокрацията. 
Единството, това е, което ще спре войната. 

Десислава 
Апостолова 
(15 мин.) 

Кореспондент на БНТ в 
Брюксел, с 
информация 

Санкции. За взетото решение от ЕС, САЩ, 
Америка, Канада и Великобритания Русия да 
бъде изключена от swift системата.  

Петър Витанов 
(15 мин.) 

Евродепутат от 
Партията на 
европейските 
социалисти, избран от 
БСП 

БСП е против санкциите, защото те не са 
ефективни - отслабват европейската икономика, 
а диверсифицират руската. За военния акт е 
виновно ръководството на Руската федерация, 
но това е един процес. Русия няма политическа 
мощ, която да легитимира подобно поведение, 
има само военна мощ. Да се създаде нов 
световен ред, този не работи, ще има нова 
желязна завеса. Русия няма да има легитимност 
в международни отношения след сегашното 
нахлуване, но руският народ не е виновен  

Александър 
Йорданов 
(4 мин.) 

Евродепутат от 
европейската десница, 
представител на СДС 

Престъпна война. Налага се европейците да 
понесем част от тежестите на войната. Няма 
друг изход. Путин няма да спечели войната, това 
е краят на Путин, може да се разпадне Русия. 
Житейски и политически край на този престъпен 
лидер. Фашистките сборища на цяла Европа се 
правят в Русия. В Санкт Петербург участва Атака. 
Всички с крайно десни възгледи подкрепяха 
доскоро Путин. Сравняват го с Хитлер и Сталин. 
Да се разруши паметникът на Съветската армия. 
Към руски подлоги не може да се държим 
уважително.  

Цветан Цветанов 
(10 мин. за войната) 

Лидер на 
Републиканци за 
България, експерт по 
сигурност, политик 

Позиция на България след анексирането на 
Крим – неясна, не категорична и не максимално 
солидарна със силните държави в ЕС. Разнобой 
в коалицията има. Проблеми при взимане на 
ясни и категорични решения. Русия не може да 
бъде легитимна, не изпълнява меморандуми и 
документи. Никой не иска трета световна война. 
Русия търси сблъсък със САЩ и НАТО.  

Кристиян Вигенин 
(15 мин.) 

Законодателна власт, 
зам. председател на НС 
и депутат от БСП 

За оставката на Янев. Тежка неадекватност е да 
искаш оставка на военен министър, когато на 
200 км от границата се води война. Налагат се 
санкции, ще има неизбежни контрасанкции, да 
се намалят ефектите за България е по-важно. 
Подготовка на България за възможни 
предстоящи кризи. Ще има партизанска война и 
дълъг процес. Военна операция на територията 
на суверенна държава. Трябва да бъде осъден 
този начин на действие в съвременния свят. 
Санкциите нямат ефект. Иска гаранции за 
сигурността на етническите българи в Украйна. 
Не може да се приравняват всички украинци с 
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фашисти и нацисти, но има такива групи. 
Украйна е далеч от членството в НАТО.  

Борислав Сандов 
(15 мин.) 

Изпълнителна власт. 
Вицепремиер, 
министър на околната 
среда и водите 

Пак за „тежка неадекватност“ на военния 
министър. Война срещу демокрацията и 
свободата, срещу право на независима държава 
да определя сама бъдещето си. Единен ЕС, 
доста единен свят. България е застрашена 
косвено и цивилизационно. Всяка война има 
негативно отношение към екологията. За 
сигурността ни отговаря и НАТО.  

Любомир 
Каримански 
(8 мин.) 

Законодателна власт, 
депутат от ИТН 

Война и бюджет. Да се даде знак в бюджета, че 
ще бъдат отделени средства за Украйна. 
Икономии от различни ведомства. Хуманитарна 
и т.н. помощ, правителството да каже – кога, 
как, защо и какво. Предвидимост във 
военновременните запаси. Пълна 
диверсификация.  

Стефан Георгиев 
(4 мин.) 

Спортен журналист Как войната в Украйна промени света на спорта. 
Спортът е заложник на всичко, което се случва в 
политически план.  

Калин Гугов 
(4 мин.) 

Спортен журналист За пораженията, които войната нанася върху 
спорта. Вълна на спортна съпричастност.  

5.03.2022   

Христофор 
Караджов 
(15 мин.) 

Преподавател по 
журналистика от САЩ 

САЩ биха могли да бъдат ефективни, ако 
изпратят войски, но това ще доведе до 
разрастване на конфликта и няма да се случи. 
Европа може да бъде в съюз със САЩ, както 
Русия – с Китай. Никой не иска война на своя 
територия. Част от архитектурата на сигурността 
е свързана с чадъра от САЩ.  Държави, патили 
от Русия, искат защита от НАТО.  

Мохамед Халаф 
(15 мин.) 

Журналист, 
международник, 
анализатор на процеси 
в Близък Изток и по 
света 

Геополитически анализ. Непостоянна политика 
на САЩ към региона на Близкия Изток. Под 
съмнение се поставя посредничеството, но и 
даването на петрол за спасяване на Европа. 
Съюзници ли ще бъдат държавите от ОПЕК? 
САЩ са опортюнисти и практични хора. Те ще 
предадат всички приятели, не са Супермен. 
След провала на военната операция на Путин, 
той преминава към сирийския сценарий – 
изгорената земя.  

Явор Дачков 
(15 мин.) 

Журналист Нарича войната „тази операция“. Путин изгубил 
една от войните, информационната. Войната 
започнала преди 8 години, с обстрел на 
украинска армия над собствения си народ. 
Избиват бесарабски българи и т.н. В Сирия 
Ислямска държава воюва със САЩ срещу 
законно избрано правителство. Путин 
прекратява това. Украйна ще бъде раздробена 
земя – между американско и руско влияние. 
Америка иска да стъпи в Украйна, като я 
присъедини към НАТО. Русия предупреждава от 
дълго време за това. Раздробена Европа. Путин 
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ще спечели война, но ще изгуби война с 
глобалисти и неолиберали, които ще вземат 
връх. Блокирани профили, протести срещу 
участието му в БНТ. Путин рестартира света. 
Зелените сделки на Европа отиват на кино. 
Публичният образ на Путин на Запад е съсипан. 
За фалшивите новини. Борба на образи, в която 
Путин губи. Разпределение на силите след 
войната. Тази война е започната от САЩ с 
преврата на Майдана. Сила с ядрен потенциал 
под командването на чужда сила. Сблъсък 
между Русия и Америка. Американска стратегия 
– ще бъдат разположени войски у нас. 
Интересът на САЩ е да скара Русия с Германия. 
Санитарен коридор около Русия, за да не се 
сближава тя с Европа. Американското посолство 
командва в България. Това е мъпет шоу, всички 
са американски протежета. Всички са заедно, 
защото са се докопали до властта. Не защитава 
ГЕРБ, а се възмущава от несъстоялата се 
промяна.  

Нидал Алгафари 
(15 мин.) 

Режисьор и 
политически PR  

Причина ли е някой отделен садист да нахлуеш 
в суверенна държава и да не й даваш да има 
собствена политика? Бъдещето на Украйна е с 
ЕС, не с Русия. Ордите на Путин. Щастливият 
дневен ред на Европа ще се разтури. Опит за 
еманципация от опеката на президента. 
Американски „мекерета“ се бият срещу руски в 
България. Турски „мекерета“ не може да се 
допускат на важни постове. В руското посолство 
може да ни псуват, но ние трябва да мълчим, а 
ако тръгнем да се пазим, се оказваме 
американски „мекерета“. Гадно е, че в България 
сме разделени на фили и фоби.  

Георги Свиленски 
(8 мин. за военния 
конфликт) 

Законодателна власт, 
Председател на ПГ на 
БСП за България 

Защита на български национален интерес. Не ни 
трябват политици ястреби по принцип. БСП не 
иска да изкарва България от ЕС и да прави 
генерални промени в геополитическа 
ориентация не е вярно. Защитават само 
национален интерес – туризъм, например. 
Путин трябва да бъде осъден за нападение, но 
трябва да се каже и какви са причините за тази 
война. Правителството се справя.  

Ген. Атанас 
Атанасов 
(15 мин.) 

Законодателна власт, 
съпредседател на ДБ, 
зам. председател на НС 

Бард на руската пропаганда има 45 минути в 
студиото, той чува от него, че американците са 
започнали войната в Украйна. Водещият – 
противостои. Тези, които критикуват 
обществените медии, май са прави. Който 
изразява друго мнение, къде да отиде? Путин 
разпорежда да започне тази война с обяснения, 
че има нужда от денацификация, при условие, 
че Украйна има президент евреин. Пропаганда. 
Тази война била инспирирана от НАТО. Ние сме 
в НАТО. Ние сме член на НАТО и ЕС, трябва да 
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бъдем лоялни към съюзите, към които 
принадлежим, особено когато обвиняват НАТО, 
че е инспирирал войната. Службите или не са 
кадърни, или заблуждават. Не може посланик 
на държава, която се мисли за велика сила, 
макар и с нисък БВП,  да  нарича български 
институции „натовски подлоги“. Половината 
руски дипломати са шпионаж. Да се погледне 
как се държи тази политическа сила Възраждане 
– обслужват чужди интереси, пета колона. Има 
сегмент русофили, емоционално привързани.  

Иван Гарелов  
(12 мин. за 
ситуацията в 
Украйна) 

Журналист, специалист 
по конфликти, Гърция и 
Близък Изток 

Пътят на войната е пътят на лъжата. Първи 
изявления на Путин, разкрива истински 
намерения (завладяване на цяла Украйна за 
демилитаризация). Ще има партизанска война. 
Дори да спечелят войната и при градски 
условия, те трябва да спечелят мира. Путин си 
извоюва лоша репутация. Идва краят на епохата 
на Путин.  Трябва да се даде шанс ва Русия да 
излезе с чест и достойнство от ситуацията. 
Крайността е заличаване на света и 
цивилизацията. Благоденствието на Европа се 
срива.  

Петър Стоянович 
(5 мин. за войната) 

Експерт, историк 3-ти март на фона на войната. Да не се 
сравняват втора половина на 19-ти век с 21-ви. 
Той лично не би развявал чуждо знаме, но 
маскарадът понякога е добре платен. Изказване 
на Митрофанова – силно разминаване с 
дипломатическия тон, иначе казано, свинщина.   

Владо Пенев 
(3 мин.) 

Актьор  За ужаса на войната. Да живееш в трудни 
времена – философията на творците.  

Бина Харалампиева 
(3 мин.) 

Режисьор Мисли за колеги в Украйна, които може би са 
щели да имат представление тези дни.  

6.03.2022   

Симеон Гаспаров 
(8 мин.) 
 

Кореспондент на БНТ 
от САЩ 

Новата война в Европа – какво може да направи 
Америка? Американски войски няма да влязат в 
Украйна да се борят с руснаците. От години 
американски специалисти подготвят украинци 
за партизанска война.  

Иво Никодимов 
(6 мин.) 

Журналист Със свидетелство на румънско-украинската 
граница. (3 минути) Част от репортаж – кадри и 
синхрони с бежанци. (2 мин.). Геноцид. (8 
гражданки, различни свидетелства). Клипове – 
ужасът, който са запечатали, не биха позволили 
да се излъчи по обществена медия.  

Валентин Радев 
(15 мин.) 

Експерт по сигурността, 
бивш министър 

Не рухва митът за военната мощ на Русия, но ще 
има партизанска война. Има стрелба по 
жилищни блокове, болници. Той се надява, че 
са случайни ракетни попадения. Война в 
градовете ще има. Кадиров се хвали ,че 
неутрализирал 2 хиляди души. Кислородна 
бомба. Ужасяващи последствия. Трябва да сме 
адекватни на това, което се случва в Европа, да 
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не се самоизолираме от НАТО. Правилно е 
сменен военният министър.  

Ангел Найденов 
(15 мин.) 

Експерт по сигурността, 
бивш министър 

Руска мощ. Има превъзходство между 3 и 10 
пъти, има и ядрена триада. Снабдяване и 
боеприпаси – разчетени за бърз успех, който не 
се осъществява. Изненада – упорита съпротива 
на украинска армия, подпомагана от 
гражданите. Учудващо е, че Русия не може още 
да си гарантира превъзходство във въздуха. 
Демонстрация на сила за овладяване на 
ключови обекти от инфраструктура. Путин е 
подценен. Разбира, че има недоволство на 
Украйна, че НАТО не се меси с военна сила на 
украинска територия, но обратното би 
означавало 3-та световна война. Да не се 
подценяват усилията на дипломацията. Ефект от 
икономически санкции да не се подценява 
също. Смяна на министъра на отбраната е риск в 
такава ситуация, но по-голям риск е 
разминаването в позициите, оценката и 
политиката.  

Ваня Григорова (12 
мин.) 

Експерт, икономически 
съветник на КТ 
„Подкрепа“ 

Как ще се отрази войната на БВП? Спирането на 
всякакъв внос ще бъде голям проблем. Става 
ясно, че това е планирано години назад. Ще се 
отрази унищожително върху българското 
общество и икономика. За бежанците. 

Доц. Григор 
Сарийски 
(12 мин.) 

Експерт от Института за 
икономически 
изследвания към БАН 

Санкции – ефектът от събарянето на купчинката 
ще дойде по-късно. Непредсказуем е сега. Русия 
работи в режим на санкции от 2015 година. 
Ограничават доставки отвън, доста мощна 
система за продоволствена и енергийна защита. 
Народопсихология на Русия. Санкциите няма да 
трогнат руснаците. Висока социална цена.  

Левон Хампарцумян 
(12 мин.) 

Експерт, банкер Русия не произвежда нищо, което някой друг не 
произвежда. Когато има алтернатива, може да 
се въведе ембарго. Репутационните щети върху 
Русия като агресор ще продължат много време. 
Световните вериги за доставка и търговия 
започнаха да се пренастройват. Санкциите ще 
имат ефект и за европейците. Инфлация, над 
10%, но не хиперинфлация.  В момента 
невързаните с еврото са под натиск. Няма 
безплатен обяд.  

Теменужка Петкова  
(10 мин. за 
енергетиката и 
войната) 

Законодателна власт. 
Бивш енергиен 
министър, депутат от 
ГЕРБ-СДС 

Диверсификация – започва я ГЕРБ. Изброява как 
и защо.  

Георги Първанов 
(30 мин.) 

2 пъти президент на 
България 

Войната в Украйна е страшна - война между два 
славянски народа.  
В Москва не са възразили срещу амбицията на 
Киев да е част от ЕС. Спорът е за това дали да 
принадлежи към НАТО. Потенциални заплахи за 
Руската федерация. На България не ѝ подхожда 
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ролята на ястреб. Против идеята за разполагане 
на ядрено оръжие в черноморския район. „Не 
можем да бъдем солидарни, когато се водят 
бойни действия край нашите граници и когато 
обект на тези бойни действия са близки до нас 
народи”. “Тук трябва да ни бъде позволена една 
дистанция, която да запазим“. България е 
солидарна с Украйна и ѝ оказва хуманитарна 
помощ, но “би препоръчал настойчиво, би 
възразил срещу това ние да участваме с 
въоръжение”. “Ние няма да помогнем много на 
украинците с това, но само ще създадем 
напрежение около нашата страна”. 
Първанов апелира за подновяване работата на 
формата НАТО - Русия, -  общи решения за мира 
в света. 

Ани Владимирова 
(10 мин.) 

Психолог Психиката на изпитание. Нива на стрес в 
катастрофична действителност. Още началото 
на пандемията се активира механизмът на 
опростяване на нашия мозък - заменяме сложни 
въпроси с прости по сходство от нашия личен 
опит. Страхове и надежди по време на 
катастрофични събития.  

Елена Розберг  
(10 мин.) 

Музикален журналист Песни и послания по време на война. Музиката 
е свързана с политики, критика към 
правителства и борба за мир – Джон Ленън и 
т.н. За случаите с Гергиев и Нетрепко. Светът не 
е ОК с това, което прави Путин. В случая тези 
творци, обаче, са косвени жертви на войната.  

12.03.2022   

Асен Агов 
(12 мин.) 

Експерт, журналист Най-стъписващото в цялата история е 
жестокостта, с която се унищожават градове, 
убиват се деца и жени, прогонват се милиони 
бежанци от Украйна, мъжете остават да се 
сражават. Сирийският модел се прилага от 
руснаци в Украйна. Светът няма да забрави тази 
жестокост, която се извършва в Украйна. Не е 
съгласен с теза, че има противопоставяне 
Америка-Русия. Русия се противопоставя на 
свободния свят, който бил загнил, затънал в 
своята неморалност и т.н. Система за сигурност 
след ВСВ вече не върши работа. Съвет за 
сигурност не функционира. Путин делегитимира 
Русия, с него не може да се преговаря, ще бъде 
свален от своите.  

Валери Тодоров 
(12 мин.) 

Експерт, журналист Зеленски насърчава към ескалация, 
събеседникът мисли, че трябва да се мисли за 
мирно решение. Прилича на сирийския 
сценарий – взаимно се упрекват за химическо 
оръжие. Лош сценарий. За биолабораториите. И 
двете страни преувеличават нещата. Размяна на 
фейк новини, трудно е да се прецени. 
Противопоставяне САЩ – Русия, потенциална 
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жертва – Европа. Да се поддържа логика на 
буферни държави. Украйна – федерална, към 
ЕС, но не към НАТО. Неспособност на украински 
ръководства да се справят с напрежението, 
Зеленски отказва да изпълнява Минските 
споразумения, вътрешно разделение на 
руснаци и украинци, западни и източни области, 
създава се напрежение, използвано от всички 
страни. Защитимата морална страна и в 
момента не е към Русия. Преки преговори 
между президенти и външни министри, спокоен 
диалог между Русия и САЩ, които да станат 
гаранти на следващ процес на трансформация. 
Санкциите сплотяват кръга около Путин, той 
няма друг избор.  

Марк и чичо му, 
двама треньори със 
синхрони 
(5 мин.) 

Гражданка и детето й, 
двама треньори 

Момчето тренира тенис във Варна, надява се да 
се върне в Украйна, спортистите в града му 
оказват помощ 

Любомир Дацов 
(10 мин.) 

Експерт, икономист Мерки, икономика и обедняване. Войната идва 
дюшеш на политическия елит в целия свят. 
Спекула, корупция. Глупави политики в Европа – 
замаскирани монетарни мерки, емитиране на 
дългове в цял свят. Войната просто катализира 
процеси, те стават видими. Отразява се 
едностранно това, което се случва. Зачеването 
на Украйна е порочно. Руснаците са маса, не са 
малцинство в Украйна. Различен етнически 
състав, противопоставяне на групи, лошо 
икономическо развитие – това е лоша 
комбинация. Големите компании ще 
заговорничат пряко срещу правителствата си. 
Европа става неконкурентноспособна. Не идва 
нова работна ръка, но е възможност за България 
във връзка с демографския проблем.  

Красимир Дачев 
(10 мин.) 

Експерт, бизнесмен Мерки, икономика и обедняване. Акумулативни 
ефекти - война върху лоши решения в 
икономика и политика. Влиза се в среда за 
стагфлация -  намалява се производство и 
потребление, увеличават се цените. 
Населението ще обеднява, всички обикновени 
хора ще плащаме. 1,5 мил. напуснаха Украйна 
между 2014-2020. Политиката е мръсна работа. 
Никой не говореше за това – че хора живееха в 
мазета тогава. Друга част на Украйна сега 
живеят в мазета. Ние ще платим сметката. В 
списък сме на враждебни държави, а трябва да 
правим нов договор за газта. При сегашна 
ситуация всичко ще расте нагоре – това е 
безалтернативно. Чугун, стомана, алуминий 
внасяме от Русия.  

Стоян Панчев 
(10 мин.) 

Експерт, икономист Мерки, икономика и обедняване. Нов вид 
световен ред, мултиполярност, печеливш е 
Китай. Дедоларизация. Спирала на цените, 
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стагфлация. Спадащ икономически ръст, 
намаляване на заетостта, цени – нагоре.  

Гроздан Караджов 
(5 минути за ефекта 
на войната върху 
инфрастр. проекти) 

Изпълнителна власт. 
Вицепремиер и 
регионален министър  

Война доналива инфлация, след ковид 
досъсипва работа по инфраструктура и т.н. 
Единственият начин да се спаси паритетът на 
лева е да се инвестира повече в инфраструктура. 
Пренастройване на основните насоки на 
финансиране.  

Иво Христов 
(12 мин.) 

Евродепутат от групата 
на социалисти и 
демократи в ЕП 

Вратата през Третата световна война е 
открехната за света. Чувство за суверенитет и 
здрав разум за българите. Напълни се ефирът с 
доморасли чърчиловци, които веят байраци в 
сутрешни блокове. Твърдят, че ние ще се бием 
за своята свобода. Милитаристка шарлатания. 
Да укажем максимално хуманитарно 
съдействие. Да избегнем въвличане на България 
във войната.  От 2 страни воюват сходни хора. 
Никой не е невинен в тази война. Припомня 
престъпления на двете страни. Непростимо е, че 
Путин натисна спусъка – така историята ще 
запомни Путин. Гостът осъжда война. Жалони за 
разграждане на международния здравен ред, 
който рухва. Да сме бдителни към собствена 
съдба. Слаба институционално и икономически 
държава, която се намира на кръстопътя. Да се 
обединим. Идея за суверенитет, пазене на 
територия и хора. Европа участва в игра по 
прелъстяване и изоставяне на Украйна. 
Европейско неблагоразумие, част от причините 
за войната. Европа ще пострада, ще загуби 
естествена суровинна база от Русия. Принцип на 
солидарността ще трябва да издържи на труса. 
Успешен модел на управление в името на 
национални цели на леви и десни. Янев 
афишира представа за българския суверенитет, 
която не се споделя от кабинета. Само 
президентът е подходящ, според него, за лидер 
– здравомислещи хора около българофилски 
принципи.  

Мартин Захариев 
(10 мин.) 

Зам. председател на 
Обществен съвет на 
БНТ, издател, пулицист, 
фондация „Дигитална 
България“ 

Колкото хора, толкова мнения. Океан от 
медийна информация. Пълно е с планктон, 
умрели организми, отпадъци. Автентичност, 
достоверност – от критична важност. БНТ стои 
достойно в медиен океан. Солиден източник на 
информация. Войници на хибридна война. 
Руснаците са опасни в това отношение. Медиите 
нагнетяват напрежението.  

Брифинг от МВнР 
Калина 
Константинова  
(3 мин.) 
 

Вицепремиер Данни за мигрантите от Украйна. Какви мерки и 
помощи се предвиждат. Подкрепа от ЕС. 

13.03.   
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Слави Василев 
(15 мин.) 

Анализатор, политолог, 
експерт 

Очевидна агресия на Русия, на която НАТО не 
реагира войнолюбиво. Сдържане, умереност. 
Има логика в позицията на Русия, макар че 
агресията е безобразна. Първите, които ще 
пострадат от санкциите и от света, който се 
разделя, ще бъдат европейците и тяхната 
икономика. Цена на бензина, психоза за стоки. 
Да се обяви Путин за военнопрестъпник няма да 
донесе нищо. Ще трябва да седнем на маса на 
преговори. Дипломацията е тази, която ще 
изведе от кризата. Не бива да сме първи с 
ястребите. Байдън и НАТО – не пращат Миг-ове, 
няма да се меси алиансът военно. Ако 
политиците говореха по-спокойно, може би 
нямаше да има паника. Ако Янев се лиши от 
координация с президента, таванът му ще бъде 
по-нисък.  

Даниел Смилов 
(15 мин.) 

Анализатор, Център за 
либерални стратегии, 
експерт 

Въвлечени сме, войната оказва огромно 
влияние. Всички останали мерки трябва да се 
вземат, без военно участие. Западът се оказа 
единен, това е положително. Помощи за 
финансово и хуманитарно, включително военно 
подпомагане на Украйна е добро. С времето 
Европа ще се откаже от руски газ и 
енергоносители. Делението е опасен начин на 
мислене, българите трябва да не се впускаме в 
такъв разделителен път на мислене. Българска 
позиция – ще се снишим, само ще осъждаме на 
думи агресия. Заради това ще ни третират 
диференциално. Няма да получим привилегия. 
Резултатът ще бъде обратен – българите са 
слаби.  

Проф. Николай 
Радулов (10 минути 
свързано с войната, 
останалото – за 
реформата) 

Законодателна власт. 
Депутат от ИТН 

Санкции – лицемерие. Европа може да си 
позволи това, такива са санкциите. Ние сме част 
от НАТО, длъжни сме да се съобразяваме. 
Стремеж на идващи на власт да поставят свои 
хора в службите. Некомпетентни хора на важни 
места, от които зависи сигурността на България. 
Удобните хора не са компетентни. Смята, че 
коалицията ще съумее да се съхрани и да 
работи, независимо от оставката на директния и 
прям Янев.  

Десислава 
Апостолова 
(5 мин.) 

Кореспондент на БНТ в 
Брюксел 

Информация за мерките, взети бързо от ЕС. 
Единна позиция. Синхрон на Урсула фон дер 
Лайен, Еманюел Макрон, Марк Рюте. 
Зависимост от руския газ. 2027 – крайна дата за 
елиминиране на енергийна зависимост от 
Москва. За България това изглежда непосилно.  

Корнелия Нинова  
(15 мин.) 

Изпълнителна власт. 
Вицепремиер, 
министър на 
икономиката и 
индустрията 

Манипулации, лъжливи сведения, спекула. Има 
олио, има семе. Война, притеснения – 
престъпно е да трупаш печалби на гърба на 
хората. Намеса на държава в различни сектори 
на икономиката в момента е задължителна – 
ток, мораториум върху сметки и т.н. Обедняване 
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с 30%. Стабилизиране на икономиката, 
подпомагане на млади семейства и взимане на 
мерки за бъдещето. Санкции. Започва 
отрезвяване. Такива санкции ще се отразят на 
българските семейства, туризъм, цени и т.н. 
Няма да въведем санкции, които България не 
може да понесе, казва самият премиер. Против 
холандски изтребители и предоставяне на 
боеприпаси на Украйна. Българският 
национален интерес – преди всичко. Янев е 
натовски човек, създава илюзия за по-умерена 
позиция.  

Петър Стоянович (5 
мин. за 
психологията на 
човека в 
кризи/война) 

Историк, експерт, 
седмичен анализатор 

Кризисни времена. Психоза на 
средностатистическия човек е подвластна на 
много фактори. Личният интерес не винаги 
съвпада с брачния. Да определим ясно къде 
сме. Черпакът стои по-високо от байрака. Това е 
тъжно и разбираемо. Голямата принадлежност 
към европейските ценности за някои нации са 
до 17 часа. Възстановяване на постсъветско 
мислене и пространство ще претърпят крах.  

Руслана 
(6 мин.) 

Украинска певица От Киев. Интервю на Джанан Дюрал от 
бомбоубежище на Руслана. Всички сме 
войници, които се борят за мир. Готови сме да 
дадем живота си, за да спрем войната. Единни, 
заедно предприемане на действия.  

2 репортажа - за 
бежанците и 
военните действия, 
синхрон Зеленски  
(2 + 2 мин.) 

4 жени бежанци, 4 
доброволци, 
президент  
 

На място от граничен пункт за посрещане на 
бежанци. 

Ирина Бондаренко 
Анастасия 
Гавраилова 
Таня Георгиева 
(2 мин.) 

Гражданки, 
доброволки 

Благодарности и призиви за храна и дрехи.  

Китодар Тодоров 
(2 мин. по теми, 
свързани с война) 

Актьор По повод на нови филми „Късата клечка“ и 
„Жълтият олеандър“, но засяга и темата за 
цикличността в историята, злото и пращането на 
нещастия за поука.  

ОБЩО ОБЕМ в 
минути 672 

  

 
ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ– БРОЙ 

УЧАСТНИЦИ - общо 86 души минути 

Експерти - 18 232 

Журналисти-международници - 10 136 

Законодателна власт - 8 94 

Изпълнителна власт - 4 38 

Европейски институции - 6 34 

Кореспонденти на БНТ - 3 34 

Общественици, свят на изкуството 9 34 
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Президентство -1  30 

Граждани - 24 16 

Синдикати  - 1 12 

Извънпарламентарни партии - 1 10 

Академични среди - 1 2 

ОБЩО: 672 
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„Говори сега“ 
Общо 541 минути на датите 26.02. и 27.02.; 5.03.и 06.03.; 12.03. и 13.03.   
На 27.02. – от 16:00 часа, на 6.03. – от 16:30 часа, останалите дни – в обичайното време от 17:00 до 
19:00 часа.  
 

Име на участника в 
интервю   - в скоба 
обем интервю (в 

минути) 

Вид участник: 
Институция – 

изпълнителна, 
законодателна, 

съдебна, местна, 
президент/ трети 

сектор – 
НПО/експерти/ 

бизнес/ граждани/ 
академични среди 

Позиция по темата (ОПОРНИ ТОЧКИ) 

26.02. 
Виталий 
Москаленко 
(8 мин.) 

Изпълнителна власт 
(Украйна), Посланик на 
Украйна 

Какво очаква Украйна от света? Украйна се 
готви за дълга война, но не е изплашена. 
Разбира, че НАТО не може да се намеси при 
съществуващите реалии. Помощ с въоръжение 
и финансова помощ. Всичко е просто – има 
война, има агресия от страна на Путин. 
Шизоиден маниак. Силни думи, сам ги 
определя като такива. 

3 жени и 3 мъже  
(4 мин.) 
Кирил Петков и 
Теодора Генчовска 
(5 мин.) 

Граждани – българи, 
украинци и руснаци. 
Изпълнителна власт, 
премиер и външен 
министър 

На живо от МВнР и репортаж (на живо) за 
протестни действия на хора срещу войната, 
както и разговор с бежанци. 
На брифинга – помощ за бесарабските българи.  

Антоанета Цонева 
(8 мин. за войната) 

Законодателна власт. 
Председател на 
комисията за българите 
в чужбина от ДБ.  

Солидарност на граждани и навременни 
действия на институциите. Налагане на санкции, 
помощ за сънародници. Безпрецедентна 
интервенция и нарушаване на международно 
право и цялост на Украйна. Не са 
удовлетворени от начина, по който се 
интерпретира ситуацията. Това е война. 
Неадекватно лидерство на С. Янев.  

Райна Манджукова 
(8 мин.) 

НПО, Център на 
бесарабските българи у 
нас, учредител 

Безпрецедентна организация и съпричастност 
на българското общество. Тя смята, че 
Агенцията за българите в чужбина не работи.  

Цончо Ганев 
(10 мин.) 

Законодателна власт, 
депутат от 
„Възраждане“ 

Къде стои „Възраждане“ у нас по темата 
Украйна? Да пазим пълен неутралитет, 
останалото е немислимо. Те правят 
предложение да се фиксира изрично 
„хуманитарна“ за помощта. Осъждат война и 
осъждат нахлуване на Русия в Украйна. 
България не трябва да участва в санкции спрямо 
Русия, защото – за съжаление – сме зависими 
тотално от Русия. Пример – атомна централа. 
Енергийните доставки не са засегнати, уточнява 
водещата. Войната е от 8 години. Припомня за 
събития в Одеса – в културен дом са изгорели 
живи 50 човека, вкл. българи. Интереси на 
България. 8 години се бомбардират Луганск и 
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Донецк и се избиват хиляди хора. Тезите му 
подсилват подозрения, че Възраждане е 
свързана с властта в Русия - водеща. Не мислят, 
че С. Янев се различава от останалите в 
правителството.  

Проф. Румен 
Кънчев 
(12 мин.) 

Експерт, бивш зам. 
министър на отбраната 

Вид бойни действия. Операцията, която се 
провежда, е пълномащабна. Дадена е заповед 
да внимават с цивилното население. Вижда се 
нарастваща съпротива и мотивация на 
украинска армия. Битката ще спечели волята на 
украинския народ. Не бива да има големи 
очаквания – руска армия, най-голяма в Европа. 
Русия иска Украйна по геополитически причини. 
Трябва да се използва финландска формула. 
Последици за Европа. В центъра на Европа да 
има войски на НАТО, които да пазят Източна 
Европа и останалите. Украйна – колония на 
Русия, нова архитектура на сигурност.  

Огнян Минчев 
(15 мин.) 

Експерт, политолог, 
академични среди 

Не може да се вярва на Путин. Не мисли, че 
може да се стигне до гражданска война. 
Наблюдава се безпрецедентно единение на 
Украйна – воля за съпротива. Превръщане на 
многоликата украинска общност в единна 
нация. Може да се стигне до партизанска война. 
Този тип агресии и интервенции водят до 
реализация на масивното преимущество на 
агресора, но установяването и контрола на 
населението на тази територия е труден процес. 
Целта възраждане на руската империя -  да 
ерозира източните части на континента като с-
ма за сигурност, за да ги приобщи после 
обратно. Гост - критичен към позициите на 
Запада относно кризата. Мюнхенска политика – 
умиротворяване на режим, който няма 
миролюбиви сили. Западът не е готов да плати 
пълна цена на силни санкции. Системна 
корупция навсякъде в Европа. Украйна е терен 
на агресията, но това е агресия, отхвърляща 
Украйна. И цели подчиняването на Европа. 
Институционализирано лицемерие. Слабост и 
вътрешна противоречивост на интересите. 
Масово навлизане на руски тези и в българско 
публично пространство.  

Пламен Димитров 
(10 мин. за 
отражение на 
войната върху 
икономиката) 

Експерт от Българско 
геополитическо 
дружество 

Не можем да заменим доставки в краткосрочен 
план. Нас ни интересува терминал в 
Александруполис. 20% участие на българската 
държава там.  

Димитър Стоянович 
(5 мин.) 

Експерт, историк Нелегално, с нечисти средства, промиване на 
човешкия мозък. Невъзможност да 
разпознаваме истината. Бърз информационен 
обмен. Склонност на човека да вярва в 
глупости, наивност.  
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Кирил Петков 
Адм. Емил Ефтимов 
(5 мин.) 

Изп. власт, премиер, 
началник на щаба 

Брифинг. Братоубийствена война. Има цивилни 
жертви. Решение на българското правителство, 
изпращане на хуманитарна помощ. Военно-
логистична поддръжка/помощ. Бърза 
интеграция на бесарабски българи. НАТО 
активира планове за защита на страните от 
източния фланг на алианса. Войски у нас. 

 
27.02. (от 16 часа по 
изключение) 
Драгомир Заков 
(6 мни.) 

Изпълнителна власт, 
международна 
институция. Постоянен 
представител на 
България в НАТО 

Пропаганда – фалшива информация има много. 
Не се оправдава очакването за кратка война. 
Украинският народ е готов от 8 години. Путин 
няма да може да спечели сърцата и умовете на 
украинците никога. Безпрецедентен консенсус в 
политически Запад, че трябва да се 
противостои. Няма как да се намеси, да не се 
поддаваме на пропаганда. Не е страна по този 
конфликт.  

Красимир 
Каракачанов  
(10 мин.) 

Политик, почетен 
председател на МВРО 
бивш министър на 
отбраната 

Не мисли, че има агресивни изказвания на 
НАТО, та Путин да обяви режим на дежурство за 
ядрения арсенал. Украйна е оставена да се 
оправя със собствени сили. Това е война. ВМРО 
е против това в България да идват чужденци от 
третия свят. Население, близко по език и 
култура, обща религия и манталитет, трябва да 
се направи всичко, за да им се помогне. За 
оръжието - няма какво да дадем на украинците. 
Отказали сме им каски и бронежилетки, защото 
нямаме достатъчно.  

Сергей Василиев 
(5 мин.) 

Гражданин. 
Преподавател в 
Киевския театрален 
университет и бивш 
журналист. 

Разказва за ежедневието в Киев. Светът усеща 
реална опасност от един загубил ум руски 
диктатор, мразещ и своя народ. Народът е 
сплотен в трагични мигове. Луди идеи на 
откачил човек. Ние ще победим в тази война, 
защото има за какво да воюваме.  

Семейство 
Коланова – 
Александър и  
Валентина  
(2 мин.) 

Бежанци, граждани Репортаж от Бургас. Къде са настанени, от какво 
имат нужда първите бежанци. 

Радко Влайков 
(6 мин.) 

Изпълнителна власт. 
Български посланик в 
Румъния 

Хора чакат по 36 часа. Става въпрос за война и 
оцеляване и заради това хаосът е голям. 
Солидарността се проявява от страна на хората, 
които могат да помогнат. Да не си позволява 
никой политик да използва ситуацията.  

Десислава 
Апостолова 
(3 мин.) 

Журналист, 
кореспондент на БНТ в 
Брюксел 

На живо от Брюксел. Изключване от SWIFT. 
Финансови санкции за Русия. Украинци на 
територията на ЕС. Затваряне на въздушното 
пространство.  

Асен Генов 
(12 мин.) 

Журналист, експерт Информационната война. Паралели с 1939 
година. Русия напада суверенна Украйна без 
основания и враждебни действия. Спорове са 
легитимни, Крим – незаконен акт, Украйна е в 
правото си да защитава свои територии. Рухва 
мит, че руснакът не иска война. Русия не е 
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миролюбива държава. Нарцистичен психопат е 
Путин.  Крайно негативна оценка за руската 
върхушка. Военно престъпление. Геноцид. 
Втори мит – за разединената Европа.  

Валери Тодоров 
(12 мин.) 

Журналист, експерт Разделено мнение в Русия. Хора от различни 
поколения не одобряват, смятат, че е агресия, 
война. Полемика в руско обществено мнение. 
Има и патриотична вълна. Неприятни 
инциденти, предизвикани от националисти – да 
се наблюдават паравоенни групировки. Заплаха 
с ядрено оръжие е крайно мислене. Украйна 
оставена да се оправя сама. Да се мобилизират 
ресурси този конфликт да не излиза от тези 
граници. Да се мисли за последствия. 
Преговори.  

Димитър Гърдев 
(10 мин.) 

Законодателна власт, 
експертно говорене, 
дипломат и 
международен 
секретар на ИТН 

Привеждане на сили за сдържане в готовност на 
дежурство. Натовски държави са готови да 
дадат тежко въоръжение на Украйна – 
самолети, кораби ще бъдат под удари на 
руската армия. При ескалация на конфликта 
извън Украйна това ще е от значение. Все още 
не се сблъскват големи войскови обединения. 
Преговори са необходими, за да се избегне 
кръвопролитие и ескалация. Амбициозният 
Путин разглежда Украйна само като елемент. 
Нова архитектура на сигурността. Ще договаря 
нов световен ред.  Обща европейска отбрана 
трябва. Опасности за директен военен сблъсък 
в момента не са налице. Косвени опасности за 
икономиката има.  

Соломон Паси  
(10 мин.) 

Експерт, бивш външен 
министър 

Какви са шансовете на дипломацията? Помнят 
се други войни, но да се нападне Украйна от 
Русия е нечувано. Колко пъти Западът 
протестира срещу присъединяване на 
Киргизстан, Таджикистан и т.н. към система за 
сигурност на Русия? Украинците имат нужда от 
оръжие. Защитни артикули. Министър на 
отбраната действа като мин. -председател. 
НАТО – да прояви въображение и да си 
представи предизвикателствата, които не може 
да си представи. Те ще се случат утре. 
Стратегически съюз с Индия. Настоява, че 
имаме нужда от ядрен чадър за защита. 
Застраховка за сигурността на България. 
Следваща цел – да посегне на страна, членка на 
НАТО. Балтийски страни, България и Румъния са 
най-застрашени. 

Венко Сабрутев 
(6 мин.) 

Законодателна власт, 
депутат ПП, зам. 
председател на 
комисия по бюджет и 
финанси 

Хуманитарна помощ – ще има, допълнително 
прието в бюджет. За газовите доставки. Раб. 
групи за търсене на алтернативи, ако Русия спре 
газта. Инфлацията.   
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Александър Симов 
(1 мин.) 

Законодателна власт, 
депутат от БСП 

Санкциите не са полезни.  

Румен Гечев 
(1 мин.) 

Законодателна власт, 
депутат от БСП 

Атака срещу Стефан Янев е атака срещу 
правителството. Да се мисли за 
многомилионния български народ. Против 
санкциите за Русия. 

Тома Биков 
(10 мин.) 

Законодателна власт, 
депутат от ГЕРБ 

Нормални хора наричат това „война“. Една 
партия от коалиция говори за неутралитет. В 
този момент България трябва да говори в 1 глас 
с Европа, а ние тук сами говорим на 2 гласа най-
малко. Заложници на Янев, БСП и президента. 
Формула на сегашното управление е изчерпана. 
Ако коалицията имат нужда от гласове, те ще 
им ги дадат. Имат подкрепа по отношение на 
геополитическата ориентация на страната.  

Симеон Гаспаров (2 
мин.) 

Кореспондент на БНТ в 
САЩ 

За санкциите. Протести против войната в САЩ, 
събрани помощи.  

Проф. Атанас Семов 
(4 мин.) 

Експерт, 
конституционен съдия 

Всяка война е безумие, свидетели сме на 
разпадането на международния ред и на 
елементарната представа за разум. Част от 
смисъла на 3-ти март е в разбиране смисъла на 
свободата. Всички ще загубим, веднага трябва 
да спре война. За първи път Европа показва 
симптоми за лидерство. Липса на ефикасни 
механизми за предотвратяване на конфликти.  

Александър Барон 
(4 мин.) 

Гражданин, бесарабски 
българин от Одеса 

За продоволствената криза в Украйна. Опасение 
от затваряне на границите.  

Светослав Иванов 
Теодора Генчовска 
(5 мин.) 

Изълнителна власт - 
Консул в Одеса, външен 
министър 

Брифинг на МВнР за действията по извозване, 
приемане и настаняване на бежанците. 
Блокирани българи в Русия. 

Олга Добровина, 
Таня, Котерина 
(2 мин.) 

Гражданки, спортистки. Украински спортисти блокирани в България 
след лагер и мач в Турция.  

Урсула фон дер 
Лайен 
Жозеф Борел 
(10 мин.) 

Изпълнителна власт, 
международни 
институции. 
Председател на 
европейската комисия; 
Върховен представител 
на ЕС по 
външнополитическите 
въпроси 

Синхрон от Брюксел, изявление. За нови мерки. 
Затворено въздушно пространство. Спират 
руската медийна машина – лъжи, токсичност. 
Срещу Лукашенко, съучастник. Злостна атака 
срещу Украйна. Путин потъпква, тежко 
нарушение на международно право. SWIFT – 
правят всичко, което може. ЕС предоставя 
оръжия. Във война сме. За първи път ЕС ще 
предостави смъртоносни оръжия на трета 
страна. 

5.03. 
Аня Терзивец 
(6 мин.) 

Журналистка, водещ на 
предаването Гласът на 
българите 

Няма да дадем Одеса. По плажовете има мини, 
правят се укрепления. Раздадено оръжие на 
хора, които имат боен опит. Асоциация на 
българите в Украйна изпращат автобуси. Който 
иска заминава, но много остават.  

Украинка; 
служителка на 
община Русе; 
Представител на 
РЗИ; 

Изпълнителна власт - 2, 
НПО - 1, гражданка - 1 

Репортаж от границата, подготвен от НРТЦ- 
Русе. Как се работи с бежанците на границата.  
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Представител на 
УНИЦЕФ; 
(5 мин.) 

Алла Георгиева 
(10 мин.) 

Художничка Украинска художничка, живееща в София. 
Изкуството и войната. Новини от Харков и за 
близките й там. Страх и ужас за едни, 
възможност за грабеж за други. Нейни 
карикатури за войната. Този психопат. Не вярва 
в дипломацията. Диверсантски групи внедрени 
предварително в различни градове.  

Мирослав 
Найденов 
(10 мин.) 

Експерт, бивш 
министър на 
земеделието 

 (+ Част от изказване на Асен Василев, 
вицепремиер и министър на финансите, 1 мин.). 
България произвежда повече зърно, отколкото 
й е необходимо. Държавен резерв няма 
достатъчно място за огромни количества. 
Пшеницата е борсова стока. Тя ще върви нагоре, 
докато има война, а и защото Русия и Украйна 
са най-големите производители в района. До 
второ разпореждане е забранен с устна заповед 
износа. Ще пострадат българските 
производители и търговци. В контекст на 
бушуваща война трябва да има складови 
помещения – държавни и голям резерв. Да се 
търсят механизми да бъдат компенсирани 
българските животновъди. Не мисли, че 
складирането е добра идея по отношение на 
какъвто и да е продукт (и за торове).  

Валентин Кънев 
(10 мин. за 
ситуацията с цените 
и войната) 

Експерт, Българска 
черноморска петролна 
асоциация 

Кратък репортаж по темата, със синхрони на 
премиера, хора от ГЕРБ, граждани от 
бензиностанции и т.н. Обвинения за спекула, 
корупция и некомпетентност. Възможности на 
Фейсбук да повлияе върху поведението на 
хората. Обстановката е с нагнетяване на 
напрежение заради войната в Украйна. 
Получаваме доставки в България. Стабилни и 
ритмични са. Цените на горива в България са 
все още най-ниски в Европа. Направена 
инвестиция за подобряване качество на горива 
– да бъдат екологични. Леки фракции, 
гъвкавост. Търсят се алтернативи за горива.  

Станислав Георгиев  
(8 мин.) 

Булатом, експерт Как се пазят ядрени централи по време на 
война? /Част от изказване на К.П. за йодните 
таблетки в националния резерв (1 мин.)./ 
Международна агенция – няма опасност за 
българско население. Да няма паника и 
излишно пиене на йод. Съвместна охрана. 
Надява се, че разбират, че това са особени 
обекти, да няма сражения и попадения там. 
Възможни са провокации, надява се да не се 
стига дотам. Зелената сделка – войната измени 
всички виждания. Най-вероятно времевата 
рамка ще бъде удължена. Ще продължат 
живота на последните 3 атомни централи с 10 
години.  
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Лъчезар Богданов 
(12 мин.) 

Експерт, Институт за 
пазарна икономика 

Как ще се промени парична политика на ЕС. 
Европа е важна за Русия от гледна точка на 
плащане за енергоносители. Други отрасли. 
Общият ефект ще е по-голям от вторични 
ефекти. Шок върху сигурността на Европа. 
Пренасочване на търговски потоци. Българският 
бизнес ще може легално да наема бежанци. 
Затегната парична политика, за да се намали 
инфлацията, но ще я има и ще е висока. Няма 
особена възможност дребният спестител да 
спаси сумите си.  

Максим Миронов 
(10 мин.) 

Руски икономист, 
експерт, свързан с 
Навални 

Русия на Путин. Икономика срината до месеци. 
Удар за обикновени хора. Безработица. Най-
лош сценарий – ядрена война. Не е 
рационално.  

Николай Събев 
(10 мин. за войната) 

Изпълнителна власт, 
министър на 
транспорта 

За войната чрез киберсредства. Българският 
закон забранява и санкционира средства, 
свързани с подбуждане на омраза, тероризъм 
или война – Наказателен кодекс. Агенти и 
провокатори, които имат интерес от 
разединение на България. В социалните мрежи 
хората проповядват омраза. Президент да 
застане редом до българския премиер и да 
изградят държавност. Информацията, която 
подават службите тогава, е вярна. Те се справят 
великолепно. Смята, че службите са се справили 
перфектно. Не воюваме с руското население. 
Възможност да бъдат затворени българските 
пристанища за руски флаг.  

6.03. Започва в 
16:30 
Божидар Божанов 
(8 мин.) 
 
 
Анонимен  
(1 мин.) 

Изпълнителна власт, 
министър на 
електронното 
управление 
Тестващ сигурността  

Има ли кибервойна и как България се готви за 
нея? Кибервойна включва физически щети, 
каквито в Украйна още няма. У нас 
положението не е драматично в момента. 
Подготовка. НАТО има своя защита. 
„Неавтентични поведения“.  
Налагане на стрес и икон. срив; засега само 
тестват. По-скоро сплашване. 

Мариан - Жан 
Маринеску 
(8 мин.) 

Евродепутат от ЕНП 
Румъния, изпълнителна 
власт, международна 
институция 

НАТО избягва какъвто и да било вид 
провокация. Не желае да влиза във военни 
действия с Русия, предвид големите рискове, 
произтичащи от това. НАТО е алианс за отбрана. 
Акт на агресия от страна на Русия, би следвало 
да има последствия. Не смята, че санкциите 
трябва да бъдат и за руските граждани, но те са 
единствен начин да бъде спрян Путин.  

Велислава Петрова 
(12 мин.) 

Изпълнителна власт, 
зам. министър на 
външните работи 

Мир, разоръжаване и човешки права след 
Ковид. Война и кризи. След срещи в ООН. 
Резолюцията демонстрира единство, добра 
воля. Изолация на Русия, осъждане на подхода 
към войната. Затвърдена готовност за 
хуманитарна подкрепа. На този етап не се 
планира такъв тип военна техника да бъде 
предоставена. Санкциите ще се усетят в Русия.  



53 
 

Любомир Кючуков 
(12 мин.) 

Експерт, бивш зам. 
министър на външните 
работи 

Изчерпва ли се дипломацията? Израел не 
осъжда открито Русия, един от малкото, с 
тревога гледат ставащото в Украйна. 
Героизацията на Бандера, например. Какво 
планира Путин на територията на Украйна? Не е 
ясна крайната цел. По-лесно е да се каже какво 
няма да се случи. Надежда – няма да се стигне 
до прерастване в глобален конфликт с НАТО. 
Със сигурност Русия няма да върне Крим на 
Украйна. Украйна няма да влезе в НАТО. Русия 
трудно ще даде заден ход от признаването на 
Донецк и Луганск, Украйна няма да се съгласи с 
откъсването на тези области от нейната 
територия. Замразен конфликт, дълъг. 
Сухопътна връзка с Крим се гони.  

Даниел Митов 
(10 мин.) 

Законодателна власт, 
ГЕРБ 

Правителството има какво да направи, но 
отказва мерки, отказва да се свърже с 
реалността – ток, стоки. Още не е сформиран 
кризисен щаб за бежанците. ГЕРБ са за санкции, 
за оставката на Стефан Янев. БСП ще държи ли 
заложник кабинета, ако се иска военна помощ?  
Гостът смята, че България трябва да предостави 
всяка възможна помощ. Управляващи и 
опозиция са недоволни от службите. 

Виктор Насър 
(10 мин.) 

Законодателна власт, 
ПП, член на комисия по 
отбраната 

За паниката с бензина. Хибридни атаки. Добра 
организация и самоинициатива за бежанците. 
Военно-логистичната помощ не е минала още  в 
пленарна зала, само хуманитарна. Българските 
самолети са тук, за да пазят българското 
въздушно пространство. Има щаб, който работи 
денонощно. Оптимист за коалицията. 

Атанас Запрянов 
(8 мин.) 

Експерт, о.з. генерал Не се развива по плана на Путин. Престъпление 
според международното право. Става въпрос за 
кръвопролитна война с огромна цена. Как да 
бъде спряно това братоубийство. Застрашава 
мира в нашия регион. Не е вярно, че НАТО стои 
зад войната, иначе щеше да се намеси. ООН 
дава оценка. Русия е в изолация. Агресията е 
призната за война. По-умерен за оставката на 
Ст. Янев. Щом прокуратурата действа, трябва да 
й се доверим за руските шпиони. Българската 
армия е в сигурни ръце.  

Илия Налбантов 
(8 мин.) 

Експерт по отбрана. 
Директор на асоциация 
„Джордж Маршал – 
България“. 

Украйна може да удържи. Путин губи война и 
морален облик. Ще засегне всеки, нещастие за 
всички. Който и да спечели, губещи сме всички. 
Да окажем незабавна помощ на украинските 
въоръжени сили. Всякаква помощ, която 
предоставя отбранителни способности на 
Украйна. Путинизацията сред българското 
общество има дълбоки корени. Крещящи 
хулигани, хвърлящи снежни топки. Одобрява 
отстраняване на Ст. Янев. Свързва го с 
путинизацията. В Русия ще вървят отрезвителни 
процеси.  
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Цветелин Йовчев 
(12 мин.) 

Експерт, бивш 
председател на ДАНС, 
вицепремиер и 
министър на 
вътрешните работи 

Никога досега след Сталин не е имало такава 
концентрация на власт в ръцете на един човек. 
Путин поставя под въпрос световен ред, 
съществуване на Украйна. Русия уж била 
ограбена несправедливо. Украйна е нерешим 
казус за Путин. Кризата ще продължи дълго. 
Путин е готов на всичко. Заплаха за използване 
на ядрено оръжие. Конфликтът може да се 
разшири и да излезе извън пределите на 
Украйна. Санкциите са един основен риск за 
нашата сигурност. Рефлектират върху целия 
свят. Енергетика, туризъм, косвени ефекти върху 
икономика и финансова сфера, инвестиции в 
района. За България има и военни рискове. 
Неговото мнение е, че България трябва да 
окаже не само хуманитарна помощ. От 
прагматична гледна точка, на нашия интерес, но 
и от морална гледна точка – трябва да изпратим 
военни сили. Военно-техническа помощ и 
присъствие на контингент на наша територия. За 
шпионската дейност. Руско разузнавателно 
присъствие – има и такива рискове. Активна 
дейност на българските служби се изисква.  

Александър и 
Наталия Барон 
Андрий Хливнюк,  
Андрей Шевченко 
(4 мин.) 

2 Граждани, музикант и 
футболист 

Истории от барикадите на Украйна. Ненужната 
война.  

Аня Терзивец 
(6 мин.) 

Експерт, журналистка На живо от Украйна - Асоциация на българите в 
Украйна организира автобуси. Офанзива срещу 
Одеса, хората бягат на село и извън страната. 
Хората се обединяват, но подкрепят Зеленски.  

12.03. 
Никола Минчев (15 
мин.) 

Законодателна власт, 
председател на НС 

Нарочно създадено притеснение е 
спекулативно и създава напрежение, внушение 
с цени на олио и горива. Причината е в 
страхове, не в недоверие към институции.  
Лошо е хора, кръгове и фирми да се възползват 
от ситуацията. Ако се стигне до мярка отказ от 
внос на руски газ, която е общоевропейска, 
българската страна има резерв – 3 месеца. В 
този период може да се намерят алтернативни 
източници.  В Парламента се провеждат и 
закрити заседания. На консултативен съвет, 
също. А в тях участва човек с черен печат - 
депутат, с подозрение, че  е чужд шпионин, този 
притеснителен казус трябва да се изясни от 
службите.  

Владимир Иванов 
(10 мин.) 
 

Експерт, председател 
на Държавната комисия 
по стоковите борси и 
тържищата 

ЕС е добре осигурен, храна има, пазарният 
механизъм заработва бързо. Проблемът идва от 
страх, търгуват се страхове, има пазарна паника 
и недобросъвестни хора. Алчност. Пир по време 
на чума. Производителите да бъдат по-
солидарни, по-умерени в печалби, особено за 
вътрешния пазар. Има сценарии, които могат да 
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направят нещата тежки. Да не се чертае 
апокалипсис. Информирано да правят покупки, 
да не подкрепят некоректни практики.  

Васил Начев 
(12 мин. за война) 

Енергиен експерт Войната и енергийните ресурси. Време за 
преразпределение на пазара. Освободени 
количества от стратегическия резерв на трите 
големи – Саудитска Арабия, САЩ и ЕС обсъждат 
това. Русия спаси ОПЕК, заради това СА пасува 
на първо повикване. СА ще трябва да жертва 
партньорство с Русия заради останалата си 
икономика, насочена към другите. Политически 
риск заради Украйна. Мародери, лъжа и 
спекуланти – първи неща, появяващи се при 
всяка война. Няма причина цените на бензина 
да вървят нагоре. Важно е как се развиват 
нещата в Украйна. Ако е плавно, ще платим по-
скъпо. Трябват драстични мерки, защото 
усещането за комфорт не може да бъде водещо 
в ситуация като днешната.  

Стоян Михалев  
(6 мин. за войната) 

Законодателна власт, 
депутат от ДБ, на живо 
от Варна 

Закъснели ли са мерките? Координационен щаб 
има едва от днес. Адекватна информация от 
службите не се получава. Украински посланик 
знае, че след 1 седмица ще влязат руснаци. 
Експертите да решат дали да бъдат отстранени. 
Силно засегнати културни индустрии. Битка за 
олио. Горива. Фирми, вдигнали едни и/или 
други цени, са близки до Б. и Пеевски. 
Съучастници в планове на Путин са ГЕРБ с 
газопроводите.  

Айше Сали  
(3 мин.) 

Журналист, 
кореспондент на БНТ в 
Молдова, на живо 

Корупция по гранични пунктове. Доброволци 
разказват за предложение да извозват деца.  

Румен Драганов 
(10 мин. за войната 
и туризма) 

Директор на Институт 
за анализи и прогнози в 
туризма 

Сега – възстановяване на чартъри очакват, ще 
има туристи юли-септември.  Устойчивост на 
българския туризъм. От Русия ще има около 50 
хиляди. Обеми от други страни ще са подобни 
на предишни години. Трябват ни и рубли, не 
искаме да спира газ и нефт. Оптимист за сезона. 

Арсений Веснин 
(10 мин.)  

Журналист от 
затворено радио „Ехото 
на Москва“ 

Изтегляне на компании, затворени медии. 50-70 
хиляди напускат русия за някалко месеца. 
Тотална цензура и пропаганда. Путин е луд, 
икономика се срива, бомбарзират се градове. 
Но хора не искат промени. 52% подкрепят 
войната 80% от тях се информират от ТВ. Да се 
усетят санкциите ще отнеме време. Надеждата 
е хората от обкръжението на Путин да променят 
нещо.  

Проф. Здравко 
Митков  
(2 мин. за войната) 

Режисьор Навършва 70 г. Бомбоубежища на НАТФИЗ. 
Мислел, че подобни лудости няма да се случват. 
Занимания с изкуство – убежище. 
Интелигентност на човечеството, дава смелост и 
друг поглед. 
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Янчо Парушев  
(3 мин.)  
Румен Мончев 
(1 мин.)  
Иван Кирязов 
(1 мин.)  
Георги Чипилски 
(1 мин.)  
Христина Славова 
(1 мин.) 

Съюз на собственици, 
бизнесмен  
Хотелиер  
 
 
Туроператор  
 
От летище Бургас  
 
Бизнес, Туристическа 
камара 

Репортаж. Туризмът ще бъде засегнат. Не само 
липса на туристи, но и липса на работници от 
Украйна, Молдова и т.н.  

Нинова, Асен 
Василев, граждани, 
бизнесмени и 
експерти 
(4 мин.) 

Бизнес – търговци. 
Граждани, 
вицепремиер,  
маркетинг и други 
специалисти. 

Репортаж. Поскъпване на всички цени. Устна 
забрана за износ на зърно. Скъп слънчоглед. 
Нинова – има запаси за 4 години.   

13.03. 
Десислава 
Апостолова 
(4 мин.) 

Кореспондент на БНТ в 
Брюксел 

На живо от Брюксел Четвърти пакет мерки, 
среща във Версай. Отрязан достъп до МВФ и 
Световна банка. Забрана за внос на луксозни 
стоки. Отнет статут за най-облагодетелствана 
нация в търговията. Няма ембарго за газ и 
петрол. Европа може да се откъсне от 
зависимост от петрол по-лесно, отколкото от 
газ.  

 Жак Папаро 
(15 мин.) 

Директор на Фондация 
Фридрих Еберт в 
България, НПО 

Берлин спира Северен поток 2. Изпраща 
въоръжение на Украйна. Остават с атомни и 
обмислят увеличаване на въглищните централи. 
Понякога ирационална външна политика, води 
се от емоции и идеологии. Правителствата в 
Европа оцеляват с непопулярни мерки против 
зелената сделка. Отбрана - до 2% от БВП в 
Германия. Отбранителни, защитни, не 
нападателни оръжия. НАТО само си слага 
ограничение от предпазливост. Взривоопасна 
ситуация. До 2027 г. ще се преодолее 
зависимост, с фосилни източници. После – 
зелени технологии. Подходящ ли е момент 
Западни Балкани да бъдат част от ЕС? Сърбия и 
Македония. ЕС не може да си позволи да има 
още едно огнище на напрежение.  

Бойко Борисов  
(2 мин.) 

Политик, преизбран за 
председател на ГЕРБ, 
отказал се от мястото 
си в 47-мо НС 

Защита на човешки живот. Тези, които са против 
санкциите, са против защитата на живота. За 
коалицията на омразата. Подли, зли, имат 
нужда от кучета. 

Павел Стоименов 
Александър 
Стамболийски 
(5 мин.) 

Зърнопроизводители 
От асоциация на 
превозвачи 

Репортаж. Изкупено жито, за да няма 
продоволствена криза. В държавния резерв има 
достатъчно зърно до следващата реколта.  

 Валентин Радев 
(10 мин.) 

Експерт. Зам. министър 
на отбрана в първи 
кабинет Борисов, 
експерт 

Сериозна война, започнала през 2014 година. 
ООН – ако държава е жертва на агресия, има 
право на помощ, за да се защитава. Да бъдем 
единни с ЕС и НАТО, да даваме това, което 
дават всички -  отбранителни средства.  
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Велизар 
Шаламанов 
(10 мин.) 

Бивш министър на 
отбрана, експерти 

България не трябва да бъде самоизолирана от 
процеси в ЕС и НАТО. Рано или късно 
българските мигове и зенитно-ракетни 
комплекси ще отидат в Украйна. Сега не е 
моментът с посредничество на Турция да 
започне изтегляне. В България трябва да има 
батареи Патриот, които да гарантират сигурност 
за големи градове, засилено разузнаване и т.н. 
Противоракетна и противовъздушна отбрана. 
Пряка заплаха за България може да се появи.  

Пламен Абровски 
(5 мни. за военни 
запаси) 

Законодателна власт, 
ИТН. Председател на 
Комисия по земеделие 
и гори. 

Държавата желае да подсигури свои граждани, 
ако има инцидент в Украйна и бъдещата 
реколта е застрашена. Българите да не се 
притесняват дали ще има хляб. Войната се 
отразява на пазара на зърното. С липса на 
Украйна произведеното от нас ще става все по-
ценно.  

Томислав Дончев 
(5 мин. за война) 

Законодателна власт, 
депутат, зам. 
предскедател на ГЕРБ 

Няма авторитет и лидерство, няма кой да 
успокои хората. Темата за изпращане на 
самолети не стои като възможност. Всички 
средства, с изключение на пряко военно 
участие. Това е сътрудничество между 
партньори. Без Турски поток сега нямаше да 
има газ. 

Проф. Дроздстой 
Стоянов 
(12 мин.) 

Психолог, експерт Отклонение от нормално функциониране на 
етнопсихологията. Раздвояването е подкрепено 
от разнородни послания. Истината е първата 
жертва при война. Политици – радикално 
говорене, това е погрешно. Непремерени 
оценки и призиви в опасна ситуация, носи 
потенциал от глобализация на конфликта. 
Нужна е премереност и търсене на адекватни 
източници на информация. Общество 
разделено на антагонистични лагери. 
Натоварване на фигури с крайни оценки. 
Правилна е неутралната позиция.   

Димитър Стоянович 
(6 мни.) 

Журналист, експерт ВСВ – пътят към нея е аналогичен със 
случващото се в момента. Припомня.  

ОБЩО ОБЕМ в 
минути 541 

  

 
 

ГОВОРИ СЕГА– БОРЙ УЧАСТНИЦИ - общо 87 минути 

Експертно участие – 17 179 

Законодателна власт – 13 97 

Изпълнителна власт – 12 66 

Журналисти-международници – 4 46 

Международни институции  - 6 34 

Неправителствени организации – 3 31 

Академични среди – 2 19 

Граждани – 14 19 

Хора на изкуството – 4 17 
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Политици извън НС – 2 12 

Кореспонденти на БНТ – 3 12 

Представители на бизнеса – 5 7 

Местна власт – 2 2 

ОБЩО: 541 

 

 
 

 
 
 
ИЗВОДИ:  

Журналистическите екипи на „Панорама“, „Денят започва с Георги Любенов“ и “Говори сега“ 
се опитват да представят различни гледни точки и аспекти на темата за войната в Украйна (от 
енергетика, селско стопанство, финанси, туризъм, национална сигурност, нов световен ред, социални 
аспекти – цени, обедняване, бежанци – до отражението на войната върху света на изкуството и 
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спорта). В предаванията са интервюирани голям кръг представители на българското общество и 
международната общност - законодателна и изпълнителна власт, световни институции, бизнес, 
трети сектор, граждани, академична общност, политици, журналисти. Слабо представени са 
президентската, съдебната и местната власти – 1 бивш президент, макар и с обширно интервю; 2-ма 
от местната власт и нито един представител на съдебната власт. Особено чести събеседници са 
международните журналисти – коментатори и анализатори (включително кореспонденти, 
специални пратеници в „горещи точки“ – Александър Марков, кореспондент в Одеса, и Тихомир 
Игнатов, спец. пратеник на полско-украинската граница в „Панорама“; Айше Сали – специален 
пратеник на молдовската граница в „Говори сега“, и Иво Никодимов, специален пратеник на 
румънско-украинската граница в „Денят започва с Георги Любенов“). В предаванията участват и 
много военни експерти. Експертното участие преобладава, с изключение на „Панорама“, където е 
голям делът на изпълнителната власт. В различните предавания има нюанси в защитаваните от 
събеседниците тези: по линия на оценката дали това е „война или операция“ (едни експерти срещу 
други, Янев срещу част от управляващата коалиция и част от експертите); по линия на отношението 
към Русия и Путин (на двата полюса са Явор Дачков и проф. Калин Янакиев, а помежду им остават 
редица експерти и политици); по линия на санкциите (разнобой дори в рамките на управляващата 
коалиция); по линия оставката на военния министър и военната помощ за Украйна (отново разнобой 
в рамките на управляващата коалиция); по линия на оценката за състоянието на българската 
икономика (управляващи-опозиция) и т.н. Крайното възмущение на едни гости от поведението на 
Путин е балансирано от призива да не се слага равенство между руския народ и управляващата в 
Кремъл върхушка. Определено се чуват различни мнения (включително на събеседници, които 
твърдят, че тяхната гледна точка се заглушава). Гостите се опитват да спазват добрия тон; малко са 
грубите изрази (квалификации не липсват, предимно по адрес на Путин, но и от страна на неговите 
защитници). Умереният тон се дължи донякъде и на липсата на преки директни включвания на 
зрители в ефир. За информационната война се говори повече в експертен план. Плурализмът на 
мненията е наличен. Преувеличени или неверни про-руски, анти-украински и анти-НАТО-вски 
твърдения на Путинови защитници също звучат в ефир (операция, не война; Русия защитава 
/малцинства в/ Украйна и хората посрещат армията й с цветя, защото руснаците действат в 
техен интерес; има „хиляди жертви“ на украинските пронацистки групировки в Донбас; Украйна 
е провалена държава, ЕС  - Запада/декадентска е; САЩ и НАТО са виновни, те не оставят друг 
избор на Русия, защото я обграждат и искат нов световен ред; Майданът е преврат, организиран 
от САЩ), но едностранчивите тези биват опровергавани веднага, още по време на разговорите, от 
други събеседници, критично настроени към руската инвазия (истинското название на агресията 
е „война“; дефектите на демокрацията и насилието, проявявано в Донбас и Луганс и от двете 
страни – /Азов, Вагнер/, не са причина и оправдание за нахлуването на руски войски в суверена 
територия. Украинският народ не е нацистки, избрал е евреин за президент, ЕС е по-единен от 
всякога, НАТО не се намесва с военно участие в конфликта в Украйна, защото е отбранителен 
съюз, а тази европейска страна не е членка на Алианса и т.н.).  

Преобладават експертните анализи по темата, не липсват и квалификации („маниакален 
субект“, „убиец“, „разпаднат персонаж“, „урод“, „параноик“, „ордите на Путин“, „шизоиден 
маниак“, „нарцистичен психопат“ /vs/ „доморасли чърчиловци“, „милитаристка шарлатания“, 
„мъпет шоу“, „американски протежета“). В част от изказване на Красимир Каракачанов се 
забелязва характерно за ВМРО  негативно отношение към чужденци от Третия свят (ВМРО е против 
това в България да идват чужденци от Третия свят. Докато за население, близко по език и 
култура, което има обща религия и манталитет с българите, за бежански поток, съставен 
предимно от жени, деца и възрастни, трябва да се направи всичко, за да им се помогне. б. Тезата 
не е развита като противопоставяне, преобладава позицията за съпричастност.) Не се  възхвалява 
или оневинява жестокостта. Не се възхвалява и оневинява насилието. Не се толерира 
подбуждането към ненавист въз основа на национален признак. Всички са за бързо прекратяване 
на конфликта, мнозина се опитват да разграничат руския и украинския народ от управляващите ги 
„върхушки“, когато критикуват.  
                                                                                             
 
 


