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Фокусиран тематичен мониторинг  за войната в Украйна на актуално-публицистични предавания в 
програма ХОРИЗОНТ на БНР 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 ХОРИЗОНТ на обществения доставчик Българското национално 
радио (БНР) за периода 24.02. - 15.03.2022 г. В рамките на наблюдението със специален фокус е 
мониторирано и предаването „Политически НЕкоректно“ по искане на г-жа Момчилова. Двама старши 
инспектори реализират наблюдението – Б. Гегова и Е. Василева.     

 
ХОРИЗОНТ на БНР – наблюдаващ инспектор Белназ Гегова  
„Преди всички“ от понеделник до петък от 06:00 до 10:00 ч. 

Предаването „Преди всички“ в периода на наблюдение запазва обичайната си структура и 
времетраене – първият час включва новини и преглед на печата, минутите за „Евранет Плюс“ и репортаж 
или пряко включване на българи от Украйна, които са били в момента на започване на войната там, 
бесарабски българи или украинци на различни длъжности – кметове, общински управители и др., с лични 
разкази от мястото на събитията, хода на бойните действия и ситуацията в района. БНР няма 
кореспонденти в Украйна. Няколко дни след началото на войната доставчикът включва в съдържанието 
разкази на пратеници от различни гранични пунктове, както и един репортер, който придружава 
хуманитарна помощ от Силистра до пограничен район. 

Това е предаването с най-много репортажи за бежанците – лични истории, настаняването им в 
страната; ролята на неправителствените организации и доброволци, които помагат; трудностите, които 
срещат у нас, както и ролята на държавата в този процес. В рамките на наблюдението почти всички 
разговори са свързани с войната в Украйна и как събитията там се отразяват на страната ни. 

Таблицата по-долу представя в хронологичен ред всички събеседници, които са говорили по темата 
Украйна в периода на наблюдение в „Преди всички“ и основните им позиции. БНР запознава слушателите 
с мненията на експерти и общественици, едновременно представяйки и официалната позиция на 
държавата.  

 

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) 

Красимира Колева (5 
мин.) 

Граждани Младите хора от Украйна (ученици и студенти) в 
Европа и образованието им 

Йордан Божилов  

(8 мин.) 

Експерт 
национална 
сигурност  

Русия има амбицията да влезе не само в Донецк и 
Луганск; Водещата – Путин заявява, че няма 
намерение да окупира територия. Въпросът е на 
какво може да се вярва, а не какво се декларира от 
Русия. Русия е готова на всичко. НАТО не планира да 
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участва във военна операция. Европа е готова на 
санкции. 

Антон Кисе (5 мин.) Депутат Украйна, 
бесарабски 
българин 

Свидетелски разкази за взривове в Киев, Одеса и 
други градове, засега само по военни обекти. 
Първите реакции в медиите.  

Доц. Даниел Бенатов 

(8 мин.) 

Гражданин Свидетелски разказ на българин в Украйна. Има 
взривове в Харков и Мариупол и някои части на 
Киев. 

Иван Анчев 

(9 мин.) 

Специалист по 
национална 
сигурност и 
дипломат 

Това е нахлуване на територията на една суверенна 
държава. Донецките лидери са марионетни 
управници. Сравнение с Хитлер. Русия е майстор на 
пропагандната война. България има своите 
гаранции, бидейки член на НАТО. 

Димитър Гърдев 

(7 мин.) 

Дипломат, 
международен 
анализатор 

Това, което се случи, беше многократно заявявано 
от Путин. Русия принуждава Украйна и партньорите 
й към определени условия. Ако се стигне до 
пълномащабна война в Европа, газът е последното 
нещо, което трябва да ни интересува. За Путин отказ 
и връщане назад няма. 

Христофор Караджов 
(6 мин.) 

Преподавател по 
журналистика, САЩ 

Към Русия ще се наложат санкции в икономически 
план и др., но доколко това ще окаже влияние върху 
събитията, не е ясно. Това е водеща новина във 
всички медии в САЩ. 

Репортаж с реакции 
от парламента 
Андрей Гюров (ПП) 
Ивайло Мирчев (ДБ), 
Лъчезар Иванов 
(ГЕРБ), Елена Гунчева 
(Възраждане)             
(5 мин.) 

Законодателна 
власт 

Време е да има обща позиция на НС, трябва да 
приключим с тая розова илюзия за добрия Путин. 
Потенциално има опасност и за нашата страна. 

Трябва да се спазва международното право.  

България трябва да следва собствения си интерес, а 
не на други държави.  

Пламен Димитров (5 
мин.) 

Експерт 
(анализатор, 
Българско 
геополитическо 
дружество) 

Очаква се покачване на цени на газа и петрола. 
Путин вече не действа рационално и не може да се 
предвидят действията му, независимо от санкциите. 
Европа ще плаща все повече за енергийни ресурси. 

Велизар Шаламанов 
(5 мин.) 

Бивш военен 
министър 

България се връща към политиката си на 
пълноправен член на НАТО. Рисковете за 
сигурността ни са дезинформационна кампания, 
разузнавателни операции, кибератаките и друг тип 
атака от страна на Русия. 



 

3 
 

Проф. Татяна 
Дронзина (5 мин.) 

Академична 
общност, 
политологични 
науки, СУ 

Паниката е започнала, има задръствания, очаква се 
токът и водата да спрат. Трудно е да бъде 
прогнозирано каквото и да е. Ако не беше 
членството в НАТО, щеше да се намери друг предлог 
за война. 

Проф. Михаил 
Станчев (8 мин.) 

Гражданин, 
преподавател в 
Харковски 
университет 

Разказ на очевидец – бойните действия според 
официалните данни, има комендантски час, хората 
се крият основно в метрото и в мазета. Все още има 
ток, вода и интернет.  

Асен Асенов (10 
мин.) 

Икономика, 
преподавател,  
Вашингтон 

Анализ на критиките на Байдън към Путин и 
санкциите. По-сериозни санкции към Русия ще се 
отразят и на европейската и американската 
икономика. Санкциите към Русия последните 8 
години й дадоха възможност да се подготви. 
Изключването от системата SWIFT означава край на 
германската търговия с Русия.  

Ген. Съби Събев (15 
мин.) 

Първи военен 
представител в 
НАТО 

Зеленски се чувства изоставен от НАТО, но това са 
договорите. Това е пълномащабна война. Украйна 
се съпротивлява. Украйна ще получи цялата военна 
помощ, от която се нуждае. България трябва да 
поиска съюз на батальонна бойна група на своята 
територия, защита на въздушното пространство и 
брегови противокорабни ракетни средства. 

Стефан Тафров (11 
мин.) 

Бивш посланик на 
България в ООН 
(ДБ) 

 ООН няма правни инструменти за влияние. Това е 
агресивна, завоевателна война. В Косово Сърбия се 
опита да направи геноцид, нещо, което за Украйна 
няма никакви доказателства. Един диктатор, който е 
изгубил връзка с реалността. Русия е поела 
договорни отношения, с което гарантира 
териториалната цялост на Украйна, НАТО не е 
поемало никакви договорни отношения да не се 
разширява. Русия нарушава международното право. 
Има преки хибридни заплахи за България, тук има 
много рупори на руската пропаганда, които 
получават лесен достъп по медиите.  

Проф. Стефан Попов 
(13 мин.)  

Академична 
общност/ 
Философия и 
социология, НБУ 

Украйна е граница, която не биваше да бъде 
пресичана по оста Изток-Запад и Европа/САЩ-Русия. 
Руснаците нямат предвид Украйна като отделна от 
цялото тяло на Русия. Русия се държи невротично, 
дори психотично по отношение на Украйна. За 
Путин този вид неща – договори, подписи, са 
някакви хартийки без значение. След Крим Западът 
трябваше да реагира много остро, но проспаха този 
страшен знак. Грузия също беше сигнал. Не вярвам, 
че санкции ще уплашат Путин. Целта е да смени 
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режима с послушно правителство. Направил е лоша 
преценка на реакцията на Запада.  

Драгомир Заков (12 
мин.) 

Представител на 
България в НАТО 

Положихме всички усилия тази агресия да не се 
случи. Всички бяхме наясно, че може да се случи. 
Санкциите са един от начините Путин да се върне 
към преговорите. България е защитена като член на 
НАТО. Допълнителните сили са въпрос на 
национално решение. Украйна имаше уверение за 
своята сигурност. Путин обяснява, че той е бил 
излъган от НАТО. Не е давано такова обещание. 

Красимир Панковски 
(7 мин.) 

НПО, Сдружение на 
украинските 
организации 

В момента няма безопасно място в Украйна. 
Положението е изключително тежко. Санкциите са 
слаби. Моля всеки да се бори на информационния 
фронт. Обвинения за руска пропаганда в БНР. 

Д-р Румена 
Филипова (9 мин.) 

Експерт/Институт за 
глобални анализи 

Хибридната война у нас, изкривяване на историята и 
интерпретацията на Кремъл, вкл. откровени лъжи. 
Русия води отдавна информационна война у нас. 
Съществуват повтарящи се пропагандни послания, 
както и нови. Най-често се използват местни кръгове- 
икономически, политически, журналистически.  

Митко Димитров (7 
мин.) 

Изпълнителна 
власт/ Говорител 
МВнР 

Към Киев пътуват 4 автобуса, за да евакуират 
български граждани 

Юрий Паличев (4 
мин.) 

Гражданин, Херсон Разказ на очевидец – какво е положението в 
момента – градът е блокиран от Русия.  

Проф. Михаил 
Станчев 

(27 мин.) 

Гражданин, Харков Разказ на очевидец – каква е ситуацията там – 
подробности за военните действия, продоволствие, 
доставките са затруднени. 

Репортаж от 
Варшава, синхрон с 
бежанци (5 мин.) 

Граждани  Анкета с различни граждани, бежанци, доброволци 
от Варшава 

Репортаж от 
границата на Ася 
Пенчева (8 мин.) 

Граждани  Синхрон с различни бежанци по гранични пунктове 
на Украйна с Румъния и Молдова, Исакча, Орловка 

Проф. Румен Кънчев 
(15 мин.) 

Експерт 
международна 
сигурност и 
геополитика, бивш 
зам.-министър на 
отбраната 

Още не е ясно какво точно иска Путин. Целите му 
далеч надминават завладяването на една страна 
(Украйна). Дипломацията и преговорите са 
единствените действия в тази ситуация. Западът се 
опитва да подпомогне Украйна, защото 
превъзходството на Русия е многократно. Ако 
Западът отговори реципрочно, сме само на крачка 
от ядрена война. Зациклянето на операцията и 
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опасността от изваждането на Русия от SWIFT 
раздразниха Путин. Ние започваме да изграждаме 
образа на несигурен партньор в НАТО. 

Борислав Грозданов 
(11 мин.) 

Международна 
организация/ 
Върховен 
комисариат за 
бежанците към 
ООН  

Очакват се около 4 милиона души да напуснат 
Украйна, изпраща се хуманитарна помощ.  

Руслан Стефанов (13 
мин.) 

Експерт, икономист, 
Център за 
изследване на 
демокрацията  

Санкциите ще имат сериозен ефект върху руската 
икономика, очаква се почти моментална рецесия. 
Санкциите са закъснели, но не безобидни. Много 
хора се поддават на пропагандата на Кремъл, че 
Русия е подготвена за всичко. Но това не е вярно. 

Доц. Даниел Бенатов 
(10 мин. ) 

Гражданин, Лвов Разказ като очевидец за различни бомбардировки в 
различните градове.  

Пожарът край Запорожката АЕЦ, има руски войници. 
Пожарът е в спомагателна сграда, но това, което 
правят руснаците, е много опасно, вкл. и за 
България. Голяма част от колегите и роднините ни в 
Русия не ни вярват и смятат, че наистина Украйна е 
пълна с бандеровци и фашисти, а Русия ни помага. 

Васко Младенов      
(4 мин.) 

Гражданин, Киев Разказ като очевидец, очакват евакуация от Киев 

Цветан Кюланов     
(11 мин.) 

МО, ръководител 
на 
представителство 
на ЕК в България 

Фокусът в момента е насочен изцяло към 
деескалация. Безпрецедентна подкрепа за Украйна. 
ЕС е най-добре позициониран за преговори. От 
руска страна сме бомбардирани с дезинформация и 
опити за изкривяване на действителността, за да се 
оправдае тази агресия. 

Репортажи от 
различни градове 
(17 мин.) 

Репортер и 
граждани 

Репортаж за бежанците и доброволческите акции за 
събиране на хранителни стоки и помощи и акции за 
евакуация от Украйна и настаняване у нас 

Борислав Петков (5 
мин.) 

Гражданин  Един от евакуираните от Киев, разказ на очевидец 

Коля Охотник             
(4 мин.) 

Председател на 
Атлантическия 
клуб, филиал в 
Украйна 

Каква е идеята за създаване на този клуб като 
контактна точка за споделяне на информация от 
терен… 
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Проф. Димитър 
Димитров (11 мин.) 

Експерт по 
национална 
сигурност, УНСС 

Успех са самите преговори, но се поставят 
неприемливи и за двете страни искания; Русия иска 
трайно да реши въпроса със своята сигурност; търси 
излаз на Черно море, разделяне на Украйна на 
части. Надяваме се, че ядрената заплаха е само 
блъф и показване на мускули. 

Христо Панчугов (14 
мин.) 

Експерт, политолог  Включени са мнения от протест в подкрепа на Янев. 
Какво България може да направи и как това ще 
гарантира нашата сигурност... И по трите въпроса се 
виждаше една уклончивост у Янев. Това граничи с 
безотговорност за националната сигурност. 
България да се прави, че проблем не съществува, е 
определено скъсване с действителността. 

Илияна Савова ( 8 
мин.)  

Адвокат Предоставяне на правна помощ за бежанците у нас  

Репортаж с бежанци 
(5 мин.) 

Граждани  Личен разказ на бежанци  

Ясен Цветков (6 
мин.) 

НПО, доброволец Организиране на медицински работници с руски и 
украински език в помощ на бежанците 

Цанко Бачийски (10 
мин.) 

Председател АЯР Няма изменение на радиационния фон у нас, 
украински и руски специалисти работят заедно в 
Чернобил; има руски войски в района на 
Запорожката АЕЦ, но тя продължава да работи; 

Анатоли Волчо (7 
мин.) 

Гражданин, с. 
Търновка 

Разказ на очевидец 

Георги Богданов (5 
мин.) 

Национална мрежа 
за децата 

НМД събира помощи за децата от Украйна 

Весислава Танчева 
(12 мин.)  

Комуникационен 
експерт 

Дезинформацията е част от оръжието на всяка 
държава. Военната дезинформация не е измислена 
в 20 в. - ако една държава иска да контролира 
армия/народ/друга държава, тя трябва да 
контролира информацията. Има военни поделения 
и медии, които се занимават само с това-създаване 
на дезинформация и фалшификации. Кадри, които 
са заснети на съвсем други места, и събития  биват 
представяни за реалност от момента. Създаване на 
паралелна реалност. Целта е да не остане нито една 
последна инстанция без съмнение за истинността на 
информацията.  

Репортажи за 
бежанци (5 мин.) 

Граждани  Настаняване, проблеми с регистрацията на 
бежанците у нас, разкази 
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Сергей Лагодински 
(7 мин.) 

Евродепутат   
Партия на 
Зелените/ЕСА 

Русия ще затъне в Украйна. ЕС прави всичко 
възможно като санкции, но трябва да имаме 
стратегия за алтернатива. Не знаем колко далеч 
може да стигне Путин, трябва да сме нащрек, но не 
и да изпадаме в паника. 

Свидетелски разкази 
от Украйна (7 мин.) 

Граждани  Свидетелски разкази от граждани в различни части 
на Украйна, за условията  

Валентин Радев (13 
мин.) 

Експерт, бивш 
министър на МВР и 
бивш зам.-
министър на 
отбраната 

От блиц-криг отиваме към нещо като партизанска 
война; не можем да пазим неутралитет; НАТО не 
може да затвори небето над Украйна, защото това 
означава да влезе във война. 

Любомир Стефанов 
(13 мин.) 

Академична 
общност, НБУ 

Смяната на министъра е абсолютно логична. 
Еманципиране на президента от политически 
субекти (на Янев). Мистифицираното понятие 
„национални интереси“, които Янев свежда до 
членството в НАТО. Г-жа Нинова ще трябва да 
преосмисли позициите си. 

Стоян Мадин (12 
мин.) 

Експерт, юрист Хага Русия не е докладвала за нарушения на човешките 
права в Източна Украйна. Разследване се прави за 
ситуация, не се посочват конкретни хора, държавни 
глави, министри. В Косово имаше убедително 
доказателство за геноцид, след което се пристъпва 
към хуманитарна интервенция. 

Живодар Терзиев (4 
мин.) 

Експерт/ 
Председател БПГА 

Горива има, няма никакви доказателства за 
дефицит, а цените са устойчиво под 3 лв., истерията 
е заради слухове тип „една жена каза“. 

Репортажи от 
граничните 
пунктове, Пламен 
Христов (9 мин.) 

Граждани Разкази за бежанците по граничните райони, вече в 
Пшемишъл, Полша, с разкази на бежанци за 
събитията. 

Петър Добрев            
(8 мин.) 

Гражданин, 
секретар на община 
Суворовска 

Разказ на очевидец- сериозна е ситуацията в Одеска 
област и трябва да се работи да няма хуманитарна 
криза.  Властите комуникират с населението по 
официалните канали и посочват надеждни такива. 

Любомир Дацов (17 
мин.) 

Експерт, бивш 
финансов министър 

Няма да има недостиг на бензин и нафта. Масовата 
психоза беше насочена към страховете на хората. 
Нашата рафинерия няма застрашен източник на 
доставка на петрол. Ако ние не наложим 
допълнителни санкции и сами да ограничим 
доставките на руски газ, не мисля,  че ще има 
недостиг и на газ.  
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ген. Съби Събев (14 
мин.) 

МО/Представител 
на България в НАТО 

Очаквах твърда съпротива на Украйна. Военните 
действия се ожесточават. Двете армии имат 
различна мотивация, която е в полза на Украйна. 
НАТО не е част от тази война, а България няма как 
да предостави самолети. НАТО може да предостави 
отбранителни средства, но не и военен състав. 

Славчо Велков (16 
мин.) 

Експерт по 
международна 
сигурност 

Наблюдаваме динамична обстановка, настъпателна 
военна операция по всички канали. Това е една 
хибридна война и трябва да се наблюдават 
информацията и от двете страни. В такава територия 
и условия блиц-криг не е възможен. Мариупол е в 
бедствено положение. В някои части на Украйна 
(Донбас) има наситено участие на 
националистически формирования (нацбатальони),  
които не позволяват на хората да напускат. Путин: 
войната върви „според планираните срокове“. 
Зеленски чака наемници от Запад (френски, 
британски) и това ще удължи войната. Груба грешка 
е участието на чеченски контингент. Те имат друга 
психология и те са до един мюсюлмани и може да 
се създаде впечатлението за сблъсък между исляма 
и християнството. 

Марчела Абрашева 
(12 мин.) 

Експерт, 
регионален 
директор 
КАНТАР/TNS 

Наблюдаваме тенденции нещата да се политизират 
по най-крайния начин. Управляващото мнозинство е 
подложено на обстоятелства, които го разпънаха по 
всички направления – различни кризи, които не 
зависят от тях. Има вътрешна информационна 
война. Русия се оказа 3-та червена линия в 
коалицията. 

Балин Балинов (5 
мин.) 

МО/ Грийнпийс Безопасността на АЕЦ Запорожие е от ключово 
значение, това е най-голямата АЕЦ в Европа. На 
официалния сайт на централата няма данни за 
радиоактивно замърсяване. На 2 март хората бяха 
направили жива верига, за да спрат достъпа, но 
явно са пробили тази защита. 

Мартин Димитров 
(15 мин.) 

Законодателна 
влас, (ДБ), 
председател по 
икономическа 
политика и 
иновации 

Пазарът на труда трябва да се отвори за бежанците. 
Не може да се очаква, че държавата ще поеме 
всички разходи. Войната води до поскъпване на 
редица стоки вкл. и горивата. Другото спешно е 
газовата връзка с Гърция. 

Владимир Дончев (7 
мин.) 

Експерт, бивш 
депутат НДСВ 

Путин може да бъде спрян само от световните сили 
като САЩ, ЕС, НАТО. Помощта на България за 
Украйна е неадекватна. Трябва да се укрепи 
отбранителният капацитет. 
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Антон Киссе ( 5 мин.) Депутат от 
Върховната Рада 

Няма отворени хуманитарни коридори в Украйна, 
въпреки обещанията. Разказ на очевидец.  

Репортаж за 
бежанците (11 мин.) 

Граждани Настанявания в Ямбол, Дупница, Благоевград, 
търсене на жилища и помощи. 

Ирина Кипоренко (5 
мин.) 

Гражданин  Разказ на очевидец  

Васил Велев (10 
мин.) 

Експерт, 
председател АИКБ 

Липсва координация на държавата за кризата в 
Украйна. Работодателите трябва да се отворят към 
бежанците у нас. 

Елена Поптодорова 
(14 мин.) 

НПО, 
вицепрезидент на 
Атлантическия клуб 
в България, бивш 
посланик в САЩ 

На масата за преговори има само ултиматуми, а не 
изпълними условия. Фактите не предвещават 
оптимизъм, все още няма зелени коридори. 
Преговорите не са цел на Путин. По събитията в 
други страни (Грузия, Сирия) може да съдим за 
плановете на Путин. По-скоро се подготвя масирано 
нападение над Киев. 

Д-р Ралица Ковачева  
(10 мин.) 

Експерт, 
Международна 
журналистика, 
ФЖМК 

У нас има изключителна активност на 
дезинформационния фронт. Мярката със спирането 
на руските медии има символичен ефект. Има 
много силна тролска активност. Русия използва една 
история, за да оправдае агресията си. 

Христия Венгринюк 
(9 мин.) 

Гражданин Разказ на очевидец от Черновци 

Доц. Олександър 
Середа (12 мин.) 

Гражданин Положението в Одеса, преговорите не вървят, 
защото условията на руската страна са неприемливи 
за Украйна. 

Виталий Портников 
(6 мин.) 

Журналист и 
политически 
анализатор, 
Украйна 

Разказ от Лвов. Обстрелват се жилищни квартали. 

Милен Керемидчиев 
(14 мин.) 

Експерт, бивш зам.-
министър МВнР 

Исканията на Зеленски ще помогнат на Украйна, но 
ще са катастрофални за Източна Европа и НАТО; 
наблюдаваме вдигане на нивото на преговарящите; 
Русия иска да седне на масата за преговори като 
победител, но поставя тежки условия. Ако се 
евакуира цивилното население, може да се очаква 
рязка ескалация на военните действия като в Сирия. 

Маркета Грегорова 
(7 мин.) 

Евродепутат, Чехия/ 
Пиратска партия  

Имаме си работа с някакъв вид психопат, който иска 
да води война. Той разпространява лъжи. От две 
години е изолиран. Не може да се направи повече, 
защото Путин не е рационален. Има много 
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опасения, че военното участие на международната 
общност в този конфликт ще го превърне в ядрен.  

Репортаж, Лили 
Михайлова (6 мин.) 

Гражданин  Лична история на бесарабска българка, която търси 
превоз до България за болния си баща. 

Петър Добрев ( 6 
мин.) 

Гражданин 
(секретар на 
община 
Суворовска) 

Разказ на очевидец – какво е положението в 
областта, продоволствието, евакуацията, как вървят 
военните действия 

Радослав Рибарски 
(14 мин.) 

Законодателна 
власт/ ПП 
(председател на 
енергийната 
комисия) 

Наличностите на горивата у нас са достатъчни на 
този етап. Очакват се бързи мерки, които е трябвало 
да бъдат вземи преди 10 год. Не можем изведнъж 
да се откажем от руските горива. Паниката води до 
презапасяване. Хранилището е обичайни нива. 
Ситуацията е динамична и трудно предвидима. 

Димо Гяуров (13 
мин.) 

Експерт по МО и 
отбрана, бивш 
директор на Нац. 
Разузнавателна 
служба 

Всичко зависи от нагласите на Путин и 
възможностите на армията му. Няма желание за 
преговори от руска страна. Цялата международна 
общност се надява на някакви резултати в Анталия. 
Всички биха могли да са следваща мишена на 
Путин. Санкциите ще свършат работа. 

Аделина Банакиева 
(12 мин.) 

НПО, доброволец  Държавата разчита само на доброволците за 
бежанците. Украинците се страхуват от нашите 
доброволци, защото нямаме държавна 
организация.  

Пенчо Милков ( 3 
мин.) 

Местна власт, кмет  Настаняване на бежанци, Русе. 

Нефхис Мустафа (6 
мин.) 

Местна власт, 
общински съветник  

Настаняват бежанци в Дулово 

Светлана Цвяткова (7 
мин.) 

Гражданин  Театърът в Габрово събира дарения за бежанците  

Елена Божкова (8 
мин.) 

Гражданин. Зам.-
кмет на Бердянск  

Разказ на очевидец – положението в града под 
руска окупация, започнали са вече руската 
пропаганда. Няма зелени коридори за доставка на 
храни и лекарства. Има мародери. 

Евгени Савинац (4 
мин.) 

Гражданин  Помага за евакуацията на граждани, разговаря с 
много приятели и познати. Нарушават се зелени 
коридори.  

Радомир Чолаков (9 
мин.) 

Законодателна 
власт/ Депутат ГЕРБ 

Трябва да направим стъпки за привличане на 
българската диаспора. Правителството не се справя 
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със ситуацията. Няколко законопроекта при влизане 
в страната за получаване на всички права.  

Красимира 
Величкова  (17 мин.) 

Изпълнителна 
власт/ Съветник на 
вицепремиера 

Създаден е щаб за бежанците; лицата, поискали 
временна защита, ще имат всички права, които имат 
българските граждани; парите за настаняване се 
дават само за хотели, не и за частни домове.  

Христо Анастасов (12 
мин.) 

Експерт/ 
анализатор  

Това е тотална война на Русия над Украйна. 
Исканията на Путин са тотално унищожение на 
украинския политически елит, не предполага 
преговори. Възможните посредници не са много – 
Турция, Израел, Китай, Катар. Западът покани Русия 
да нахлуе в Украйна с невероятната си слепота. Това 
е  предсказана ескалация на агресията в един 
истеричен реваншизъм. Страхът от трета световна 
война е легитимен. Сблъсъци на ядрени сили на 
територията на трета страна е имало и преди и това 
не е довело до ядрена война.  

Константин Драгов (7 
мин.) 

НПО, Изкуството да 
живееш  

Доброволец, който помага за превоз и настаняване 
на бежанци  

Репортаж (5 мин.) Граждани  Бежанци,  настанени в хотел в Белене  

Александър Христов 
(8 мин.) 

НПО, Център за 
анализи и кризисни 
комуникации 

Напускането на световни брандове от Русия е не 
само икономическо, но и имиджово решение за 
самите фирми и акт на солидарност.  

Антони Йорданов (11 
мин.) 

Спортен редактор Спортът няма как да излезе от геополитиката. Не 
трябва да се забравя и фактора „пари“. Този 
конфликт ще има трайни последствия в спорта. 
Почти целият свят се е обърнал срещу руския спорт 
заради това, че са руснаци.  

Елена Волкова (6 
мин.) 

НПО Настаняване на бежанците у нас  

Доц. Даниел Бенатов 
(11 мин.) 

Гражданин Свидетелски разказ от района на Лвов. Позицията от 
Версай е само празна декларация 

Ивайло Найденов 
(14 мин.) 

Бизнес  Притеснително е, че не се знае какви ще са 
доставките на газ. Ще има глобална борба за газ и 
това ще вдигне цените.  

Александър 
Миланов (16 мин.) 

Национална 
асоциация за 
приемна грижа  

Близо 3100 непълнолетни бежанци са потърсили 
закрила у нас през 2021 г. , при предишната 
бежанска криза бежанците бяха затваряни в лагери, 
което е нещо страшно и опасно. У нас подхождахме 
към тази група предубедено като терористи. От 
Украйна засега не се отчитат непридружени деца.   
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Репортаж (5 мин.) Граждани  Бежанци вече учат български език в Свищов 

Репортаж от 
гранични пунктове (9 
мин.) 

Репортер  Пряко от Дуранкулак и Силистра  

Божена Боряк  

Мария Мезенцева 

Дмитрий Шеребей 

И представители от 
различни страни 

Общо 12 мин. 

Гражданин  

Депутат от 
Върховната Рада 

 

Молба пред Европа да затворят небето над Украйна, 
разказ за началото на разделенията действия в 
Донбас; Съчувствие към Украйна, но е невъзможно 
да се затвори небето, тъй като това означава 
заемане на страна и реално участие във войната; 
има ли опасност да се разшири войната, войната във 
Финландия, хибридната война. 

Остап Сливински 
(12мин.) 

Гражданин, поет  Хронологичен разказ за войната от Лвов, 
доброволците и хуманитарните помощи, разкази на 
бежанците. 

Андрей Ковачев (8 
мин.) 

Евродепутат  Стратегии за справянето с дезинформацията, 
пропагандата; свободата на словото, която не е 
абсолютна; т.нар. друга гледна точка; елементите на 
руската пропаганда за промиване на съзнанието; 
психологичния аспект. 

Полк. Владимир 
Миленски (13 мин.) 

Офицер от резерва, 
Атлантически съвет 

Ходът на военните действия, несбъднатите планове 
на Путин; Подготовката на руската армия се намира 
в миналото; Путин разбира, че губи и няма изход; 
има опасност от използване на 
химическо/биологично оръжие, след което НАТО 
със сигурност ще се намеси; България има позорно 
поведение по отношение и как помагаме на 
Украйна  

Биляна Коцакова (9 
мин.) 

Адвокат  Как да се уреди статута на бежанците? Хората се 
притесняват от думата „бежанец“,  страхуват се да 
подават заявления, защото смятат, че няма да имат 
право да напускат страната; разликите между 
гражданите с двойно гражданство и другите? 

Красимир Грудев (8 
мин.) 

Сдружение на 
частните болници  

Пречките за украинските медици да започнат 
практика у нас.  

Репортаж, 
Незабравка Кирова 
(4 мин.) 

Репортер Свещеници от Силистра предоставят помощи и 
дарения – лекарства и храни 

Репортаж за Марина 
Овсянникова (3 мин.)  

Дикторски глас, 
преразказ 

Марина Овсянникова, която показва в ефир плакат 
за войната 
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Репортаж Валентина, 
бежанец (5 мин) 

Гражданин Разказ на един бежанец  

Станислав 
Садаклиев(10 мин) 

Гражданин, 
театрален 
режисьор 

Бесарабски българин, каква е ситуацията в Черкаси 
и околните градове, град, който приема много 
бежанци от по-горещите точки на Украйна. Показват 
детски представления на деца-бежанци. 

Алексей Куцарев 

(9 мин.) 

Гражданин, 
производител на 
хляб 

Близо до Одеса, ситуацията в региона, Доставят 
брашно и др. продукти. Шофьорите се страхуват, но 
продължават да доставят хляб и брашно. 
Фермерите продължават да работят и да обработват 
земята за нова продукция. 

Репортаж от Русе  

(5 мин.) 

Репортаж Не работят служители на границата за регистриране 
на бежанците на границата. 

Ямбол (5 мин.) Репортаж  Репортаж за бежанците – къде колко са настанени  

Д-р Евгени 
Крайселски 

(12 мин.) 

Лекар  Здравната грижа за бежанците – какви са пречките и 
решенията, хронично болните, децата. 

Стоян Панчев (13 
мин.) 

Експерт/ икономист 
ЕКИП 

Бизнесът в ситуация на война; цените на стоките 
зависят от международните пазари и войната; 
прогнози за инфлацията; прогнозира се особено 
тежък туристически сезон; стакфлация и инфлация 
между 10 и 15 % 

ОБЩО ОБЕМ в 
минути 891 мин. 

  

 
Таблицата по-долу представя обобщена информация според вида на участниците за целия 

период на наблюдението.  

Вид участници общо в мин 

Експерти 341 

Граждани 261 

НПО 93 

Международни организации 63 

Журналисти 57 

Законодателна власт 43 

Изпълнителна власт 24 

Местна власт 9 

Общо  891 

 
Общият обем на изданията на предаването „Преди всички“ за периода на наблюдение е 3120 

минути, като това е пълният обем с включена музика, новини и реклами.  
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Следващата графика показва видовете участници по темата за войната в Украйна: 
 

 
„Нещо повече“ - от понеделник до четвъртък от 16:00 до 18:00 ч.  

Предаването „Нещо повече“ се излъчва от понеделник до четвъртък след новините в 16:00 до 18:00 
ч. То е коментарно и предлага малко задълбочени разговори със събеседниците си. Няма обособени 
рубрики, предлага кратки репортажи, като за периода на наблюдение това са лични истории на бежанци 
или доброволци, които помагат за настаняване и събиране на помощи. Няма включвания с каквито и да е 
хора от Украйна – българи или украинци, с разказ от мястото на събитията. Има единствено кратък 
репортаж от журналист, който придружава хуманитарни доставки на доброволци от Силистра до границата 
с Украйна. В рамките на наблюдението предаването е с нормалната си структура и времетраене, като 
започва с кратък коментар на водещата (особено когато това е Диана Янкулова) за последните новини във 
връзка със събитията в Украйна. Събитията в Украйна се наричат „война“ като винаги се представя и 
позицията на руската страна, макар и в кратка ремарка, с едно изречение. 

В рамките на наблюдението са констатирани няколко изказвания, едно от които е подчертано 
различно (може да се определи като проруско - на ген. Димитър Шивиков от 08 март 16:15 до 16:30 ч.) 
Основните му позиции са изложени по-долу в таблицата. Събеседникът е представен от водещата като 
авторитетен експерт в областта на военното дело. В изказването си той твърди, че всички западни медии, 
и особено българските, предлагат по-скоро дезинформация, докато той „черпи информация от други 
медии, които показват картина от мястото на събитията“, но категорично отказва да назове дори 



 

15 
 

една такава медия, която ползва като източник. Говори с недомлъвки и цитира изказвания на официалните 
руски медии като „руската армия цели максимално да защити цивилното население“ – изречение, което 
същата водеща цитира по-рано именно като официална руска позиция. Категоричното му мнение е също, 
че не става дума за война, а за военна операция. Генералът изразява увереност, че неговата информация е 
единствената истина, а всичко друго е подмяна и интерпретация. 

Д-р Лъчезар Костов от Обединен институт за ядрени изследвания в Русия дава интервю за БНР на 
14 март от 16:36 часа. На въпрос на водещата „Как се определяте по оста за-против Путин“, той не дава 
отговор, но в същото време по-късно в разговора при въпрос за войната в Украйна заявява, че тази дума 
„война“ трябва да се използва „по-пестеливо“, както в „други кръгове“. Доста по-пестеливо е изказването 
му и по отношение на пожарите около ядрените централи, за които той твърди без съмнение, че няма 
никаква опасност.  
 

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) 

Доц. Григор 
Сарийски (14 мин.) 

Експерт, 
Икономически 
институт на БАН  

 

Европа ще се ограничи до символични санкции и 
вербални интервенции; Русия е по-слабо уязвима към 
санкции от ЕС; ЕС е силно зависим от руския внос на 
суровини; Не е изненадваща позицията на БСП; Русия е 
в по-добра позиция, отколкото Западът. По-
боеспособна е и по-способна да реагира на санкции; 
Заплахата на Медведев звучи доста по-страшна (за 
спиране на газта)  

Христо Гаджев (9 
мин.) 

Законодателна власт, 
ГЕРБ 

Това е пълномащабен военен конфликт, който включва 
инвазия на територията на една суверенна страна, 
каквато е Украйна; Коалицията няма вътрешно 
единство по въпроса.   

Доц. Огнян Минчев 
(11 мин.) 

Експерт, политолог. 
Център за 
регионални и 
международни 
изследвания 

Путин иска да постави целия свят пред свършен факт и 
да го изнудва; реалното противопоставяне е между 
САЩ и Китай, а Русия се опитва да заеме удобна 
позиция; Нараснаха конфликтите между националните 
интереси и глобалните елити.  

Репортаж (4 мин.) Граждани Протест пред руското посолство срещу нападението над 
Украйна  

Ивайло Мирчев (10 
мин.) 

Законодателна власт, 
ДБ 

Рязко се вдигна активността на тролове и медии, 
финансирани от Русия; Путин може да спре газта и без 
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причина, както го е правил; За България преки военни 
рискове няма като член на НАТО. 

Мехмед Юмер (11 
мин.) 

Журналист, 
международен 
анализатор 

Турция се връща към традиционната си политика на 
съюзник на НАТО; Турция ще бъде една от страните, 
които ще пострадат. 

Емилия Милчева (13 
мин.) 

Журналист  Премиерът закъсня със смяната на Янев; Не може да 
цитираш човек (Путин), в чийто отбор ти не играеш, а 
може би играеш? Янев е част от правителството и не 
може да има собствена политика.  

Тодор Галев (19 
мин.) 

Експерт, Център за 
изследване на 
демокрацията  

Санкциите ще ударят руската икономика, ще имат 
силни последствия, но и ще засилят рецесията в Европа; 
ще има проблеми със снабдяването; Ако Русия спре 
доставките на газ у нас, ще има проблеми 2-3 седмици, 
но ще се намерят алтернативи; Цената зависи от 
пазарните фактори, а не от Путин.  

Любомир Кючуков 
(10 мин.) 

Експерт, дипломат, 
Институт по 
икономика и 
международни 
отношения 

Това не стана за една нощ; Войната се върна в Европа 
като морално оправдан инструмент за решение на 
спорове; Мирът изчезва като понятие и цел в 
международната политика; Поредната стъпка към 
световен безпорядък; Ходът на боевете в Украйна 
определя хода на преговорите. 

Здравка Евтимова (6 
мин.) 

Писател  Надяваме се солидарна Европа да успее да спре 
агресора. 

Сергей Протоманов 
(7 мин.) 

Гражданин, Киев Университетски преподавател, разказ на очевидец за 
бойните действия, бомбардировки и разрушения 

О.з. ген. Златан 
Стайков (5 мин.) 

Съюз на офицерите 
от запаса и резерва 

Смяната на Янев можеше да бъде отложена; Янев е 
много нужен на армията, защото я познава.  

Ген. Атанас Запрянов 
(16 мин) 

Експерт, Бивш 
военен представител 
на Б-я в НАТО 

Няма драма в смяната на министъра, това е смяна на 
политическо лице; Никой не оспорва професионалните 
му качества (на Янев), нужна е единна политика; Добре 
е новият министър да е в съзвучие с правителството; В 
Украйна се разрушават военни обекти и обекти от 
стратегическо значение за цивилната инфраструктура. 

Геновева Петрова (8 
мин.) 

Експерт, Алфа рисърч Тази война въздейства и върху нагласите на хората; 
Обичайно високите положителни нагласи към Русия и 
Путин се преобръщат и негативните мнения доминират.  

Доц. Александър 
Оскар (13 мин.) 

НПО, Председател 
„Шалом“ 

Не можем да се безучастни, когато наши братя страдат; 
Украйна е приела закон, който инкриминализира 
антисемитизма и отрицанието на Холокоста, а 
президентът е евреин; Определението „нацистка 
държава“ е крайно неудачно да се използва като повод 
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за войната; Невзимането на страна винаги е взимане на 
страната на агресора. 

Зинаида Златанова 
(14 мин.) 

Експерт, бивш 
ръководител на 
бюрото на ЕК 

Наблюдаваме безпрецедентен партиен консенсус; 
Зеленски иска нещо много просто за страната си – от 
партньор Украйна да бъде призната за страна-кандидат 
за член.  

Доц. Милен 
Любенов (16 мин.) 

Експерт, политолог 
СУ 

Стратегията на Запада трябва да е свалянето на Путин; С 
него няма да може да се работи дългосрочно-той е 
загубил връзка с действителността, параноичен и 
непредсказуем е; Санкциите ще дадат резултат, но за 
Путин няма път назад, а единственият начин е отвътре 
да бъде спрян; В отразяването на войната НЕ трябва да 
се търси друга гледна точка – на агресора.  

Полк. Валентин 
Миленски (11 мин.) 

НПО, Атлантическият 
съвет на България 

България даваше грешни сигнали заради Янев; смяната 
му даже е закъсняла; Путин ще стигне дотам, докъдето 
ние успеем да го спрем. Сам няма да спре; Независимо 
как ще завърши тази война, тя няма да завърши в полза 
на Русия; Това е сблъсък между ценностната система на 
една страна срещу ценностната система на целия свят.  

Димитър Гърдев (11 
мин.) 

Експерт, дипломат Войната навлиза в най-кървавата фаза; България трябва 
да възстанови международната система за сигурност; 
На Киев ще му бъде даден ултиматум да изтегли 
цивилното си население; Европа трябва да има някаква 
система за сигурност.  

Олена Коцева (7 
мин.) 

НПО, гражданин  Това не е война, а геноцид над украинския народ; 
Използват забранени оръжия срещу мирно население; 
Трябва да се спре руската пропаганда, която бълва 
лъжи; Основните проблеми на бежанците – 
настаняване и пари.  

Светослав Терзиев 
(13 мин.) 

Журналист, в. „Сега“ Условията за преговорите са ултиматуми, а не условия; 
Русия е в слаба позиция и трябва да търси решение; 
Путин не може да победи, той може да присвои 
територия, но не и да спечели войната. Силата на 
Украйна не е в оръжията, а в световната подкрепа; 
Светът е единен и осъжда Русия, която е в изолация.  

Ангел Найденов (14 
мин.) 

Експерт, бивш 
министър на 
отбраната  

Киев е главната цел на Русия?; Путин разчиташе на 
бърза победа; Линията на поведение на България е 
колеблива; Целта на Путин е постигане на марионетно 
правителство в Киев.  

Лъчезар Богданов 
(13 мин.) 

Експерт, икономист, 
Институт за пазарна 
икономика  

Санкциите вече дават резултати; Европа е по-важна за 
Русия, отколкото обратното; Идеите, че Путин няма да 
направи нищо, което да накърни търговията му с 
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Европа, се оказаха неверни; Български инвестиции в 
Русия почти няма   

Репортаж (3 мин.) Граждани  Бежанци от Украйна в Силистра   

Ген. Димитър 
Шивиков (15 мин.) 

Експерт  Руската армия не се е провалила в Украйна; В западните 
страни се провежда добре подготвена, дирижирана 
информационна война. Това е операция, а не война. 
Всичко протича по план;  Дезинформацията в 
българското общество ме тревожи. Тази война е 
подкладена от другаде, знаете откъде. Разни експерти 
се опитват да внушат, че руската армия се е провалила. 
Не, не се е провалила. Руската армия цели максимално 
да защити мирното население и цивилната 
инфраструктура. (Водеща - има разрушена такава…). 
Допустимо е в една такава операция да пострада и 
мирно население. Но няма факти. Известно е (не 
посочва кои са източниците), че бившите паравоенни 
формирования, разполагат оръжейни системи в близост 
до болници, училища…, с което те ги превръщат в 
мишени. – Сигурен ли сте? – 100 %! На тези материали 
много ясно си личи, че това са униформени с 
емблемите на Азов, Айдар и т.н. Склонен съм да им 
вярвам, защото те са на огневата линия с каски, 
бронежилетки... Защо операцията за Киев не е 
започнала? Защото времето не е дошло. Както Путин 
заяви, не е целта да бъде разрушена Украйна, а иска 
чрез демонстрация на сила да постигне политически 
цели, правителството да капитулира. Зеленски беше 
използван от Запада. Зеленски ще признае статута на 
Крим, както и Донецк и Луганск, защото няма друг 
избор. Той е изпаднал в отчаяние, вижда, че отникъде 
не получава помощ.  

Иван Кръстев (8 
мин.) 

Изпълнителна власт, 
зам.-социален 
министър, БСП 

Евродирективата за бежанците ще бъде публикувана в 
официалния в-к на ЕС; обмислят се социални мерки.  

Калоян Стайков (6 
мин.) 

Експерт, институт за 
енергиен 
мениджмънт 

Рекордни цени на петрола и тока; заради войната ще се 
промени цялата енергийна политика на ЕС;  

Иван Хиновски (10 
мин) 

Енергиен експерт Трябва да се обърнем към собствените си резерви на 
газ; апокалиптично за икономиката ни ще е спирането 
на руския газ. 

Иван Тошев (10 мин.) Национално 
сдружение на 
малкия и среден 
бизнес  

Има много желаещи да помагат, но държавата трябва 
да е координатор, защото доброволческата работа не е 
уредена легално; Държавата ни няма представители на 
границата.  
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Радослав Бимбалов 
(5 мин) 

Гражданин; 
Рекламист  

Инициатива „Дари или купи изкуства за войната в 
Украйна“, Войната е най-грозното нещо, което 
човечеството е правило;  

Ваня Григорова (11 
мин.) 

Експерт, 
Икономически 
съветник КТ 
„Подкрепа“  

Пазара на труда за бежанците у нас; цинично е да се 
говори за хора, бягащи от войната, като работна ръка.  

Проф. Румен Кънчев 
(16 мин.) 

Експерт 
международна 
сигурност, бивш зам.-
министър на 
отбраната 

Предстои опасен етап от войната, лесно може да 
премине извън границите на Украйна; изтеглянето на 
цивилното население дава знак, че Русия ще утрои 
усилията, за да реши проблема; влизането на натовска 
техника ще ескалира действията и ще превърне 
локалния конфликт в международен; Путин трябваше 
да бъде спрян след Крим. НАТО трябва да увеличи 
контингента си в България; Мин-во на отбраната трябва 
да поиска тактическа батальонна група; най-реален 
сценарий е войната да продължи, докато смачка 
украинската армия и създаде проруско правителство.  

Христо Казанджиев 
(9 мин.) 

 България е на прага на диверсификацията, стига да има 
политическа воля; малко вероятно е Русия да спре 
доставките на газ към Германия.  

Ген. Атанас Атанасов  

(16 мин.) 

Законодателна 
власт/ ДБ 

Лошото състояние на тайните ни служби и причините да 
не разполагат с надеждна информация – поради 
некомпетентност или умишлено дават напълно 
погрешна информация 

Доц. Пламен Ралчев 
(15 мин.)  

Академични среди 
МО, УНСС 

Преговорите в Анталия – коментар и прогнози. Липсва 
трета страна, която да се опита да осъществи 
преговори, Турция се опитва да е посредник. Създадени 
са илюзии и за Грузия, и за Украйна, обречени поради 
своята близост с Русия, която гледа на тях като на нещо, 
което й принадлежи по право. Дипломацията се 
провали, ЕС разочарова и украинците, и останалите 
европейци. Обясняват какво НЕ могат да направят, а не 
какво могат. Имиджовите щети на Русия в бъдеще не са 
отчетени от самата Русия. Замразяване на конфликта в 
момента изглежда най-приемлив.  

Д-р Естер Лопатин (7 
мин.) 

Специалист по 
въпросите на Европа 

По повод посещението на израелския президент,  за 
Израел е важно да се помогне както на Украйна, така и 
на Русия. Няколко страни се опитват да играят ролята на 
миротворец (Турция). Войната е огромен 
дипломатически провал на няколко държави. 
Прогнозирах, че Путин ще нападне, ако Западът не се 
вслуша в думите му. За него бе неприемливо, че 
Украйна иска да стане част от НАТО. Още през 2008 г. 
Путин предупреждаваше, че въвличането на Украйна е 
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пресичане на червена линия. Голяма грешка на САЩ 
беше, че още от първия си ден в Белия дом Байдън 
започна да повтаря, че Путин е диктатор и убиец. 
Байдън трябваше да каже да Зеленски, че го уважава, 
но няма да изпрати американски войници да се бият на 
негова страна. Западът имат двойни стандарти – спрямо 
Иран (която не изпълнява условията си по ядреното 
споразумение) и спрямо Русия.  

Цветелина Йосифова 
(13 мин.)  

психолог За травмата от войната, психологическата помощ на 
бежанците е също толкова важна, колкото и 
физическите им нужди.  

Д-р Лъчезар Костов  

(21 мин.) 

Академични среди/ 
Обединен институт 
за ядрени 
изследвания, Дубна, 
Русия 

Не отговаря директно на въпроса „Как се определяте по 
оста за и против Путин“; Ядреното оръжие е по-скоро 
възпиращ фактор, а не заплаха. Руски специалисти 
оказват помощ на украинските запорожки служители в 
централата; „Вие използвате думата война, която в 
други кръгове по-пестеливо се борави с тази дума. Аз 
не мисля, че сме свидетели на една пълномащабна 
война“. Наличието на атомна централа е част от 
националната сигурност на една държава.  

Руслан Трад и 
Цветан Томчев  

(17 мин.) 

Журналист и 
Фоторепортер  

Рисковете при отразяването на военните действия по 
принцип и в момента в Украйна. Журналистът е убит 
след изстрел, насочен към екипа, въпреки всички 
обозначения, това говори за целенасочени убийства 
към журналисти. Има желани и нежелани журналисти в 
зависимост от това как ще отразяват събитията. 
Обучения за репортери във военни зони, но у нас това е 
силно ограничено. 

Репортаж (4 мин.) 
Незабравка Кирова, 
репортер  

Граждани  Доставени дарения в Украйна на храни и лекарства от 
епархията в Силистра 

Калоян Велчев (13 
мин.) 

Експерт, Политолог  Позициите на Р. Радев са непоследователни и 
неубедителни; БСП е гнилата ябълка на коалиционния 
клон и ни поставя в рискована позиция не само спрямо 
Украйна. Смяната на Янев беше наложителна, предвид 
странните му изказвания; повеждането на ГЕРБ към 
предсрочни избори е липса на отговорност.  

Репортаж (5 мин.) Граждани   К. Петков ще бъде на проверка за системата за прием 
на украински бежанци 

Д-р Петър Петров (9 
мин) 

Експерт, 
преподавател 
„Сигурност и отбрана 
на ЕС“ в Маастрихт 

Никой не иска конфликт с НАТО, дори Русия; Прави се 
всичко възможно, за да няма горещ конфликт НАТО-
Русия; САЩ искат да покажат, че НАТО е единен и 
България е част от това единство; България трябва да 
говори на един език с НАТО; Путин трябва да предложи 
по-нормални условия за преговори; Силният коз на 
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Украйна е членство в ЕС, а не в НАТО; Путин има 
единствено арсенал от конвенционални оръжия и 
никакъв друг ход. 

Румен Радев (5 мин.) Президент  Репортаж със синхрон като част от посещение в 
Румъния.  

ОБЩО ОБЕМ в 
минути  

457 мин. 

  

 
Таблицата по-долу показва обобщената информация според вида на събеседниците за целия 

период на наблюдение.  

Видове участници   Общо в минути 

Експерт 246 

Журналисти 54 

НПО 46 

Академични среди 36 

Законодателна власт 35 

Граждани  27 

Изпълнителна власт 8 

Президент 5 

Общо 457 

 
Общият обем изданията на предаването „Нещо повече“ за периода на наблюдение е 1200 

минути, отново с включени новини, музика и реклами.  
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„Неделя 150“ всяка неделя от 09:30 до 12:00 ч. 

Предаването „Неделя 150“ се излъчва всяка неделя от 09:30 до 12:00 ч. и представя обстойни 
интервюта с гости и теми от седмицата. Поради политическия характер на предаването, част от разговорите 
засягат изключително вътрешни теми (все още е актуална кризата с Ковид-19, съдебната реформа). По-
голямата част от темите и гостите съвсем естествено са свързани по един или друг начин с войната в 
Украйна. Предаването няма обособени рубрики, не предлага преки включвания от мястото на събитията, 
нито чрез кореспонденти, нито чрез граждани, намиращи се на територията на Украйна или около нея. В 
рамките на наблюдението не са констатирани промени в структурата или времетраенето на предаването. 
Гостите и основните им позиции по темата за войната в Украйна са представени в таблицата по-долу.  
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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) 

Димитър Бечев (18 
мин.) 

Експерт, 
международни 
отношения  

Политическият контрол в Украйна ще е огромно бреме 
за Путин; Русия иска марионетно правителство в Киев; 
икономиката е важен фактор; най-сериозният лост за 
влияние е отказът на Запада от руски нефт; НАТО 
засилва позициите си в Източна Европа.  

Меглена Кунева (12 
мин.) 

Международна 
организация, 
Посланик на ЕС в СЕ в 
Страсбург  

Вероятно Русия ще бъде изключена от СЕ; трябва да се 
намери краткия път към европейка отбрана; 
икономическите санкции срещу Русия ще дадат 
резултат.  

Десислава 
Атанасова (15 мин.) 

Законодателна власт, 
ГЕРБ 

ГЕРБ първа предложи обща декларация; срамно е две 
партии от страна, членка на ЕС и НАТО, да се държат 
по подобен начин – БСП и Възраждане; 
правителството няма единодействие спрямо 
случващото се в Украйна; трябваше бюджетът да бъде 
спрян заради войната; проектът за газовата връзка не 
е готов, но много се е направило по него. 

Явор Божанков (14 
мин.) 

Законодателна власт, 
БСП 

БСП подкрепя голямата част от текстовете в 
декларацията, въздържахме се само за санкциите; 
България не трябва да тръгва с крайни позиции за 
санкциите; БСП ще дава само обмислени спокойни 
решения след преценка на рисковете за страната; 
Правителството реагира адекватно на събитията; 

Даниел Лорер (24 
мин) 

Изпълнителна власт, 
ПП,  мин-р на 
иновациите и 
растежа 

Организира се транспорт за извеждане на граждани от 
Украйна, но няма заявено желание за извеждане от 
големи маси хора; всички министри трябва да са 
убедени, че това е война; доставката на руски газ и 
нефт са последният стълб, който Европа ще отреже в 
отношенията си с Русия; икономическата мощ на САЩ 
и ЕС ще осигурят надделяването на Украйна; България 
е солидарна с целия ЕС и НАТО 

Антоанета Цоневаа 
(16 мин.) 

Законодателна власт, 
ДБ 

Общественият интерес в момента е да се държим като 
съюзник на ЕС и НАТО; бизнесът може да предостави 
работни места на бежанците, които искат да работят; 
ЕС предприема безпрецедентна мярка за временна 
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защита; Стефан Янев повтаря опорките на руската 
пропаганда. 

Кристиан Вигенин 
(22 мин.) 

Законодателна власт, 
БСП 

Не очаква сериозен напредък в преговорите Киев-
Москва; първо трябва да се постигнат условията за 
примирие, но руските условия са неизпълними за 
Украйна; Русия не успя с мълниеносната атака; 
посоката на развитие на една държава трябва да се 
определя от нейните граждани; БСП е готова да плати 
политическата цена за стабилността на България; ЕС 
не обръщаше достатъчно внимание на тези 
представители на крайната десница. 

Бойко Ноев (23 мин.) Експерт по 
националната 
сигурност, бивш 
министър на 
отбраната 

Путинизмът на Орбан е различен от този на БСП и 
Възраждане; Причината за войната опитът на Путин 
със сила да спре цивилизационният избор на една 
страна; това е и причината за Майдана; Путин иска 
Украйна да бъде негова; България отказва 
категорично да предостави оръжия и да се 
присъедини към цяла Европа; БСП е против санкциите 
и предоставянето на каквато и да е помощ на Украйна, 
но това са и хората, които бяха против 
диверсификацията, за да направят България напълно 
зависима от Русия; ББ се опитва да изкарва 
политически дивиденти; прокуратурата на България са 
основният проводник на руското влияние в България, 
като замита дейността на руските специални служби у 
нас; трябва да депутинизираме българското общество 
и икономика, ние сме в началото на края на режима 
на Путин  

Андрей Гюров 

(16 мин.) 

Законодателна власт, 
ПП 

Правителството работи по план за подсигуряване на 
ресурс от горива за страната; Изпращането на военна 
помощ за Украйна трябва да мине през гласуване от 
НС; Освобождаването на Янев беше наложително, за 
да говори правителството в един глас;  

Иван Ланджев (18 
ми.н) 

Поет  В Русия се задава продоволствена криза и лично 
Путин е виновен за това; Путин е от друга епоха, от 
друго време и не схваща как хората може сами да си 
решават някакви неща; не вярва в свободната воля и 
свободният цивилизационен избор на хората; води се 
война срещу това да се наричат нещата с истинските 
им имена; хората в Русия живеят в паралелна вселена; 
Крим е историческа вина на Запада, която изкупуват 
сега.  

Светослав Иванов 
(20 мин.) 

Изпълнителна власт, 
Български консул в 
Одеса  

Без помощта на останалия свят Украйна едва ли ще 
издържи много; дипломацията е единственият верен 
път към решаване на този конфликт; никой не 
вярваше, че нещата ще излязат извън локалните 
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конфликти в Донецк и Луганск; хуманитарните 
коридори, които се договарят, не сработват; Целта на 
Кремъл е да свърже Крим сухопътно с Русия.  

Проф. Димитър 
Недялков (19 мин.) 

Експерт, полковник 
от резерва, 
преподавател във 
военната академия;  

България е добро място за преговори между Русия и 
Украйна; схващането за военното строителство трябва 
да се промени за бъдещи войни в посока повече 
роботизация, използване на изкуствен интелект; ако 
България даде бойни самолети на Украйна, това е 
равносилно на директно влизане в конфликта.  

Проф. Лизбет 
Любенова (18 мин.) 

Академични среди, 
историк, БАН 

Умовете на пропагандата с каква ли доктрина ще 
оправдаят Путин? Най-големите никога не ги съдят; 
трябва да се обединим срещу всеки, който посяга на 
човешки живот; народите повтарят едни и същи 
грешки; Меркел напълни ЕС с терористи, закопча цяла 
Европа на една тръба (за газ); Русия има маниер да 
изтребва собствения си народ; за да има фашизъм (в 
Украйна), трябва да има идеология, структура, партия, 
социално движение  – такова нещо няма.  

Цветан Симеонов 
(25 мин.) 

Председател БТПП Подпомагане на бизнеса; бизнесът в помощ на 
бежанците от Украйна. 

Дани Каназирева (21 
мин.) 

Законодателна власт/ 
депутат ГЕРБ 

Арестите са по нареждане на К. Петков; демонстрира 
се пълна некомпетентност и злоупотреба с власт; 
показват некомпетентност на управление чрез ПР 
акции като тази.  

Елена Йончева (22 
мин.) 

Евродепутат, ПА на 
социалистите и 
демократите 

Не трябва да помагаме на Украйна с оръжие; трябва 
да помагаме само на бежанците; Нищо не оневинява 
война, но и ние имаме своите пропуски; Трябва да 
има откровен разговор как се стигна дотук? Как ЕС 
допусна да се стигне дотук? Трябва да се търсят 
преговори за мир, а не въоръжаване. 

Милен Матеев (19 
мин.) 

Законодателна власт, 
депутат от ПП 

Вътрешнополитически теми 

Димитър Ганев (22 
мин.) 

Експерт, ТРЕНД Коментар на последните данни за политическите 
нагласи на електората. Българинът има пацифистки 
нагласи.  

Елисавета 
Белобрадова и 
Зорница Йончева (18 
мин.) 

Законодателна власт, 
депутат ДБ, 

гражданин 

Бюрократичните пречки пред бежанците у нас от 
гледна точка на институциите и от гледна точка на 
гражданин, който помага на бежанци у нас; 
Бюрокрацията затруднява и самите български 
граждани с листове от гише на гише, а това се пренася 
съвсем естествено и върху бежанците 
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ОБЩО ОБЕМ в 
минути  

362 

  

 
Таблицата по-долу представя информацията според представители за целия период на 

наблюдение.  

 Видове участници общо в минути 

Законодателна власт 141 

Експерт  82 

Изпълнителна власт 44 

Международна организация 34 

БТПП 25 

Академични среди  18 

Граждани 18 

Общо 362 

 
Общият обем на изданията на предаването „Неделя 150“ за периода на наблюдение е 450 

минути. В рамките на предаването не се излъчват Новини, а музиката и рекламите са сведени до 
минимум. 
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„Политически НЕкоректно“ събота и неделя от 12:20 до 14:00 ч.  

Предаването „Политически НЕкоректно“ се излъчва в събота и неделя след Обедния 
осведомителен бюлетин в 12:00 ч. и е до 14:00 ч. В събота водещ е Петър Волгин, а в неделя е Силвия 
Великова. В рамките на наблюдението е запазена обичайната структура и времетраене на предаването – 
въвеждащ коментар на П. Волгин (който липсва при С. Великова), след което говори основният гост по 
темата на предаването, втората част е отделена за две коментарни рубрики и свободни телефонни линии 
в ефир за слушателите, както и водещите четат коментари от социалните мрежи. В някои от изданията има 
разместване на реда на модулите в рамките на предаването. Коментарните рубрики са „По ръба“ на 
Калина Андролова (журналист) и „Културни войни“ на Владислав Апостолов, „Отвъд Хоризонта“ на Лилия 
Димитрова/Силвия Петрова и „Новини с добавена стойност“ на Иво Балев, а от време на време и „След 
края на историята“ с историка доц. Александър Сивилов. Предаването по принцип не предлага преки 
включвания или кореспонденти от мястото на събитието, като в рамките на наблюдението има включено 
само едно интервю с проф. Михаил Станчев, който често е включван и в други актуални предавания на 
програма ХОРИЗОНТ (и други български медии). 

Единствената малка разлика е първото издание след началото на войната (на 26 февруари), когато 
водещият Петър Волгин не прави обширен встъпителен коментар. Вместо това казва само „Вие сте 
достатъчно интелигентни и много добре знаете какво мисля. Така че всичко, каквото си мислите, че 
си мисля, е истина. Все едно, че съм го казал.“  

За сравнение, в изданието от 19 февруари, само една седмица по-рано, коментарът на водещия е 
точно по темата за очакваното нападение над Украйна от страна на Русия, обявено от американското 
разузнаване. Тогава Петър Волгин с доста иронична интонация и с голяма доза насмешка казва „Джо 
Байдън бил сигурен, идната седмица Русия ще нападне Украйна, имал сигурни доказателства за това. 
(...) Не виждам какъв интерес има Русия да нахлува в Украйна. Разбира се, това може да се промени, ако 
украинските власти не направят някоя глупост като грузинските.(...) Руските управляващи имат 
несравнимо по-значителни цели от това да си губят времето с нахлуване в Украйна.“ Гостът на 
предаването Боян Чуков също твърди „Поне засега не виждам основания за война между Русия и Украйна, 
освен ако украинската армия не посегне върху населението на Донбас“, заедно с „яростна кампания в 
медиите, че Русия е агресор“. Последвалите събития само няколко дни по-късно задраскват като 
адекватност и истинност цялото съдържание от това (а и други) издание на предаването „Политически 
НЕкоректно“ като кардинално противоположна на действителността. Разбира се, това е единствено в 
контекста на последвалите събития и от дистанцията на времето. Изказаните мнения звучат легитимно към 
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датата на излъчване на предаването. Именно към това изказване на водещия Петър Волгин прави 
референция и един от слушателите, като го обвинява, че лъже, на което водещият отговаря „Вие никога ли 
не сте грешили“. Това е единственото констатирано признание за погрешна преценка на събитията.  

В останалите издания има встъпителен коментар, но нито един от тях не е по темата за войната в 
Украйна – те са за свободата и паметта (на 5 март); за свободата на словото и мисълта (на 12 март). 
Единственият гост, който говори директно за войната в Украйна, е Валентин Вацев на 26 февруари. Идеите 
му по темата са представени в таблицата по-долу, като основната линия в разговора е, че това всъщност е 
война между Русия и НАТО, както и колко по-силна и велика е Русия от целия останал свят.  

Първан Симеонов също говори за войната, но в съвсем друг аспект – информационната война, 
подмяната на картината и от двете страни („В западните медии ще видите страшно много украински 
фейкове“) и разделението не само на нашето общество, но и на света изобщо по линия Русия-Запад.  Това 
е и изданието, в което водещият обяснява причината за „различните гледни точки“: „Това предаване е 
замислено като плуралистично такова, (…) затова има различни водещи и различни гледни точки.“  

Таблицата по-долу представя гостите и основните им позиции в предаването „Политически 
НЕкоректно“. В края на таблицата са посочени всички изразени в ефир мнения на слушатели.  

 

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) 

Валентин Вацев (24 
мин.) 

Експерт, 
геополитически 
анализатор 

Добре дошли в навечерието на Третата световна война; 
Русия ще спечели; Русия е по-силна от САЩ и не се бои да 
воюва; Русия воюва срещу НАТО; На Русия не й оставиха 
никаква друга възможност; денацификацията означава 
забрана на бандеровските и други сс-овски организации. 
В руското общество войната има 80 % одобрение; Русия е 
по-силна от НАТО.  

Коментар на Калина  
Андролова (7 мин.) 

Журналист Отношенията между САЩ и Русия са асиметрични; 
Трудно е да повярваме, че Украйна ще поеме пътя към 
интеграция с Русия; Плановете на Русия за нов съюзник, 
който да привлече към нов съюз с Беларус, Казахстан, а 
сега и Украйна; Русия се оказа неспособна да се справи 
по мирен начин с откъсването на Украйна от орбитата на 
Москва и се насочи към най-неприемливия ход – военна 
интервенция. 

Проф. Михаил 
Станчев 

Гражданин; 
преподавател в 

Свидетелски разказ от Харков за военните действия и 
обстановката там;  
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(8 мин.) Харковски 
университет 

 

Иво Балев (5 мин.) Журналист Коментар за войната, актуалните събития от седмицата с 
ироничен тон, медийната война; 

Петър Витанов (18 
мин.) 

Евродепутат, 
Прогресивен 
алианс на 
социалистите и 
демократите 

Докато е с това управление, Русия ще губи от 
международната си легитимация; SWIFT е икономически 
инструмент, спирането на руския газ за България ще има 
тежки последици; системата на международните 
отношения не работи от години; първата ни цел е да 
помогнем на бягащите, втората ни цел е да избегнем 
глобална война и да намерим начин да живеем някак си 
заедно; опасявам се от нова желязна завеса.  

Силвия Петрова (8 
мин) + синхрон от 
много 
международни 
експерти на 
социалните мрежи  

Журналист Коментар за хакерите, паралелната война в интернет, 
препращане на зловредни софтуери и вируси в държавни 
системи - финансови, военни. Това най-малкото всяка 
смут и разделение. Хакерската група АНОНИМНИТЕ 
обяви кибервойна срещу Русия; В социалните мрежи 
клиповете на обикновените граждани се използват за 
проследяване на врага и разполагането на силите. 
Възможно е и да има фалшиви клипове;  

Иво Маев (13 мин.) Експерт, 
Анализатор  

НАТО закъсня с концепцията за борба с руската заплаха, 
особено след Крим; Преговорите трябва да се водят от 
позицията на силата, в които Путин не участва;  В Европа 
е имало войни и след Втората световна, просто сегашната 
е най-голямата след това и с най-голям залог; Западните 
страни предпочитаха да си затварят очите, докато 
страните от Източна Европа си позволяваха странната за 
Запада идея, че войната не е свършила, а сега поемат и 
бежанците. Руската доктрина за иконата и брадвата; Това 
са хора, с които не можем да се погодим.  

Коментар на Петър 
Волгин (5 мин.) 

Журналист  За свободата на човека, свободата на словото; 
политическата свобода; 3 март като най-подходящата 
дата; признателност към  нашите освободители.  

Проф. Искра Баева 
(23 мин.) 

Академична 
общност, СУ 

Разговорът е по-скоро за основания дали 3 март е редно 
да бъде национален празник, или не, дали да е друга 
дата. Русофобията и русофилията у нас по принцип; 
Русофобията не е свобода, а нещо в реда на нещата; 
връща се цензурата, това е естествен резултат от войната; 
свободата на словото; Срещу войната по принцип, както 
и в момента; тези, които са решили (да спират руските 
телевизии) очевидно смятат хората, обикновените 
граждани за глупави.  
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Александър Сивилов 
(7 мин.) 

Академична 
общност, СУ 

Исторически прочит на Степан Бандера и 
последователите му 

Калина Андролова (6 
мин.) 

Журналист  Коментар за войната по принцип.  

Иво Балев, коментар 
(5 мин) 

Журналист  Коментар, ироничен коментар, Путин изтри Ковид-19 от 
света; войната е братоубийствена.  

Христо Иванов (29 
мин.) 

Законодателна 
власт, ДБ 

С. Янев се занимаваше с подготовка на политически 
проект, вместо да бъде министър на отбраната; в 
службите за сигурност има елементи на руско влияние; 
целият сектор сигурност е уплътнен с хора, които са 
наследени от служебни правителства; ДБ подкрепя 
изпращането на оръжия в помощ на Украйна; 
Българското общество е разделено; каквито и 
сантименти да имаш към Русия по принцип, в момента 
путиновата политика е опасна за България; Ние имаме за 
опонент Путин, а не Русия. 

Коментар на Лилия 
Димитрова (11 мин.) 

Журналист Руските артисти и спортисти са персона нон-грата в цял 
свят, руски участници не са допускани в много фестивали 
и конкурси; артисти са освобождавани заради отношения 
с Путин; Олимпийския комитет не допускат руски 
спортисти на параолимпиадата. 

Коментар на Петър 
Волгин (5 мин.) 

Журналист  Коментар за Джоузеф Маккарти и българските му 
фенове, борбата с руските шпиони, свободата на мисълта 
и словото;  

Първан Симеонов 
(21 мин.) 

Експерт, социолог, 
Галъп 

Съвременните войни са все по-информационни; 
балансьорите печелят, но при силна поляризация на 
времената отпадат; Путин направи голяма политическа 
грешка; Западът изглежда по-обединен и сплотен, но 
проличават различия, и лицемерие; ще живеем в ново 
разделение… 

Коментар на Калина 
Андролова (7 мин.) 

Журналист  „Историята е една и съща, просто продължава“;  

Коментар на 
Владислав 
Апостолов (5 мин.) 

Журналист  „Бежанци, либерали и расисти“ за двойното отношение и 
третиране към бежанците от Украйна и тези от 
Сирия/Афганистан, обвинения в расизъм,  

Гражданин  Граждани Изказване срещу руския народ 

Гражданин  Граждани  Русия ликвидира една държава; Тръмп развърза ръцете 
на Русия. 

Гражданин Граждани САЩ е най-големият враг на Европа, а НАТО означава 
"Нацистка англосаксонска терористична организация“ 
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Гражданин  

 

Граждани НАТО ще претърпи голям провал; А дали НАТО ще се 
намеси така категорично, ако нас ни нападнат, или ще 
изчаква? – анти-НАТО говорене 

Гражданин  Граждани Всички викат да се вардим от Русия. Аз искам да видя 
политиците да се бият за Украйна!  

Гражданин  Граждани САЩ са ни противници, защото противопоставят народа 
ни; Кирил Петков да отиде в Русия и да види как се пазят 
граници; 

Гражданин  Граждани Всички предадоха Украйна, както навремето Унгария; 
САЩ и Русия са виновни за войната; Този клоун 
Зеленски… (тук водещата се намесва и прекъсва) 

Гражданин Граждани В една война и двете страни са виновни 

Гражданин Граждани Всички, които смятаха, че Русия няма да напада, са 
лъгали и са работили за руската пропаганда (референция 
към Волгин) 

Гражданин Граждани Русия е агресор, но САЩ го подстрекава... 

Гражданин Граждани Путин е миротворецът в Украйна, който търпеше, когато 
горяха живи хора в Одеса… 

Гражданин Граждани Битката е предизвикана от САЩ и НАТО, а Русия просто 
нямаше друг ход. 

Гражданин Граждани Не предизвиквайте руската мечка да излиза от бърлогата 
си.  

Гражданин Граждани Едни хора мислят да разфасоват руската мечка и я 
дразнеха 8 години; САЩ е подстрекател. 

Гражданин  Граждани Медиите работят целенасочено за всяване на страх и 
паника; към езопов език сме тръгнали... 

Гражданин  Граждани Западът упреква Путин, че спира медии, а в момента 
правят същото.  

Гражданин  Граждани Към водещия – Вие много сбъркахте, като казахте, че 
Русия няма да нападне и работите за Русия; Свобода на 
словото има у нас, щом Вие сте в ефир. 

Гражданин  Граждани От Запад идва Сатаната. НАТО се представя за ангел 
небесен.  

Гражданин  Граждани Смяната на Янев е началото на края на това 
правителство.  

Гражданин  Граждани Янев иска да си прави партия. 
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Гражданин  Граждани Янев трябваше да е министър-председател  

Гражданин  Граждани  Червената мафия създава предатели.  

Гражданин  Граждани  Господин Янев нямаше място в това правителство, 
защото това е супер некадърно правителство, 
управлявано отвън; Той е един български патриот. 

Гражданин  Граждани  След войната следва пак дипломация и ако си дразнил 
противника, как после ще преговаряш? 

Гражданин  Граждани  Не може човек на такъв пост в натовска държава да 
говори с думите на Путин.  

 ОБЕМ в минути  245 мин.  

 
Таблицата по-долу представя информацията според вида на събеседниците за целия период на 

наблюдение. 

Видове участници общо в минути 

Журналист 65 

Експерт 58 

Граждани 45 

Академични среди 30 

Законодателна власт 29 

МО, Евродепутат 18 

Общо  245 

 
Общият обем на изданията на предаването „Политически НЕкоректно“ за периода на наблюдение 

е 600 минути, като това е пълният обем с кратките новини, музика и реклами.  
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Предаването „Политически НЕкоректно“ предлага свободен достъп до националния ефир на 
слушателите чрез телефон или коментар в социалните мрежи, които след това избирателно биват изчетени 
от водещия. Макар този способ по принцип да гарантира правото на всеки да изкаже свободно мнението 
си на живо, в обстановка на реална и информационна война, този свобода дава широка платформа за 
всякакви активисти, които безпрепятствено да разпространяват мнения и коментари, включително обидни 
и радикални изказвания. Тези крайни изяви, излъчени от трибуната на обществената медия, до голяма 
степен добиват легитимност пред обществото или казано по друг начин – БНР ги легитимира. Независимо, 
че в ефира на предаването се чуват разнопосочни и разнообразни мнения, в количествено отношение 
многократно преобладават позициите срещу САЩ и НАТО (или в защита на Русия) – 15 от общо 25 
включени в ефир, и само 4 срещу Русия (две от които от един и същи човек и са по-скоро критика към 
водещия Волгин, а не толкова към Русия). Останалите шест са изказвания по други теми или неутрални. 
От коментарите в социалните мрежи са изчетени различни мнения и в двете посоки. Немалко от тях са в 
посока „САЩ/НАТО е агресорът“, „САЩ подстрекават войната“, „Русия нямаше друг избор“, „Не дразнете 
руската мечка“. 

 
Тук е мястото да бъде отбелязано, че съществуват все повече европейски инициативи, които 

изследват войната в Украйна от гледна точка на руската пропаганда и дезинформация – например, 
изследване на European Observatory of Online Hate (EOOH), за „Разпознаване на руската пропаганда за 
войната в Украйна“ (“Tracking Russian propaganda on the war in Ukraine”)1, в което са посочени основните 
сюжетни линии, развити от руската пропаганда, базирани на слухове или разкази, извадени от контекста, 
неправилно етикетирани или използвани повторно от предишни конфликти. Селектирани са в няколко 
категории:  

 
1 https://eooh.eu/articles/russian-propaganda;  

https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Weekly-Insight-2-%E2%80%93-Disinformation-narratives-about-the-war-

in-Ukraine.pdf; 

 

 

https://eooh.eu/articles/russian-propaganda
https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Weekly-Insight-2-%E2%80%93-Disinformation-narratives-about-the-war-in-Ukraine.pdf
https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Weekly-Insight-2-%E2%80%93-Disinformation-narratives-about-the-war-in-Ukraine.pdf
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• Проруски – Русия защитава Украйна и мира там, защитава малцинствените групи, това не е 
война. 

• Анти-Украйна – Украйна принадлежи на Русия „по право“, Украйна се управлява от нацистки 
режим, ангажиран с геноцид, тя е една провалена държава, управлявана от наркомани, 
мошеници и престъпници, която има нужда от денацификация; 

• Свързани с НАТО (като в случая не се прави разграничение между НАТО и САЩ) – НАТО 
заобикаля Русия, иска да унищожи Русия, желанието на Украйна да влезе в НАТО е достатъчна 
причина за войната; Ако закачате мечка, тя ще ви атакува; НАТО е агресор, който постоянно 
дразни Русия; НАТО иска голяма война,  

• Свързани с ЕС – ЕС е декадентски съюз, който води цивилизацията към упадък. ЕС е част от 
програма за контрол на света  и други конспиративни теории.  

 
В модула за свободни телефонни обаждания на слушателите в предаването „Политически 

НЕкоректно“ и ХОРИЗОНТ преобладават основно анти-НАТО-историите и в по-малка степен анти-Украйна. 
Представените мнения в таблиците илюстрират почти всички точки от изготвения списък на EOOH  за 
руската пропаганда. Когато се разпространяват в социалните мрежи и социалните кръгове, това е 
персонална отговорност на всеки човек. Отговорността се променя, когато на подобни изявления, 
разпознати и констатирани като пропаганда, се дава свободен достъп до ефира на националната 
обществена медия БНР, като по този начин им се дава значителна тежест. Тук е важно да се посочи, че 
въпреки стремежът към представяне на „всички гледни точки“, изказвания, които могат да се определят 
като „слово на омразата“, не се ползват от защитата на свободата на изразяване. 

Почти през цялото време на свободните изказвания в ефир се разпространява анти-западна реч, 
която определя САЩ и НАТО (Западът) като своеобразно зло („От Запад идва Сатаната“, „САЩ са 
противници/агресори/подстрекатели/дразнители…), а Русия се явява жертвата, която няма друг изход, 
освен „да нападне, за да се защити“. 

В стремежа си да представи „всички гледни точки“, в ефира на програма ХОРИЗОНТ се постига 
обратният ефект и усещането за предоставяне трибуна на руската пропаганда. Предвид анализа на 
съдържанието на тези слушателски изказвания, от тази трибуна се възползват предимно проруски 
настроените представители на аудиторията. Това създава усещането, че именно такова е 
преобладаващото обществено мнение в страната. Наблюдават се клишета като – моралното 
превъзходство на Русия; предателство на ЕС и НАТО; Западът се държи като бандит; съществува мит, че 
НАТО е взел решение да се разширява на Изток, и именно този мит се използва като предлог за военното 
нападение, а такова решение на НАТО не съществува. Този мит е развенчан от няколко събеседници в 
наблюдаваните предавания.  

Може да се заключи, че зад фасадата на легитимния принцип на плурализъм на мненията, 
преекспонирайки го като оправдание, в изданията на „Политически НЕкоректно“ с водещ П. Волгин се 
разпространяват опорни точки на една агресивна анти-западна пропаганда и руска дезинформация.  

  
ИЗВОДИ: 
В рамките на периода на наблюдението не са констатирани някакви различни, иновативни форми, 

няма промяна в структурата или времетраенето на предаванията, няма извънредни предавания или 
включвания, няма обособена рубрика или друга форма, посветена изцяло на войната.  

В съдържателен план се очертава тенденция на промяна на мненията и очакванията на експертите 
с течение на времето. В началото на войната по-популярно е мнението, че Украйна ще падне много бързо, 
че санкциите са бавни и недостатъчни, а Русия е подготвена за всичко, което може да ѝ наложи Западът. 
Постепенно тези мнения се разколебават, като Западът става все по-обединен в очите на анализаторите, 
Русия – все по-слаба, а мерките все повече дават резултат. 

Въпреки многото на пръв поглед съдържание, свързано с войната, и усещането, че това е 
единствената тема на всички разговори във всички предавания, по-голямата част от тях са икономическите 
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последици за всички страни – цените на горивата, газта, доставките на различни ресурси, вкл. хранителни,  
инфлацията и др. Другата линия на разговорите са разсъждения и прогнози – как и защо се стигна дотук, 
какво може да се очаква (вкл. и в преговорите), какви санкции може да си позволи Западът, как ще се 
отразят те  и дали въобще ще окажат влияние  върху всички страни. Третата линия са бежанците с личните 
им истории, пречки, настанявания, помощи. Единствената информация от мястото на събитието, която 
предоставя програма ХОРИЗОНТ, са разказите на очевидци, често скрити в мазета и бомбоубежища, както 
и официалните канали за информация от Украйна, но включително и руските.  
 
ХОРИЗОНТ – наблюдаващ инспектор Екатерина Василева  
ХОРИЗОНТ ДО ОБЕД – делнични дни 10:00 - 12:00 часа 

Наблюдавани са 11 издания на предаването. Водещите са Валерия Николова, Ирина Недева и Таня 
Милушева. На националния празник на България, предаването не се излъчва, както и на 11 март 2022г., 
заради директно предаване от Народното събрание. Темата за войната в Украйна е основна и е разгледана 
в различни аспекти от първия до двадесетия ден включително.  

 

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) 

1.Тоня Димитрова  

(8 минути) 

Международен редактор  Очакваха се военни действия. Дава 
подробна информация за руското 
нахлуване на територията на Украйна и 
започналите в пет часа сутринта военни 
действия. 

2.Васил Митков               
(8 минути) 

Гражданин/Запорожкото 
българско дружество 

Чуват се взривове, парадокс Украйна да се 
бие с Русия. Ситуацията е все още спокойна, 
българите от Украйна се въздържат от 
паника, но има страх у хората, редят са на 
бензиностанциите и банкоматите 

3.Татяна Доценко           
(5 минути) 

Експерт/преподавател в 
Киевския университет 

Започнаха с взривове, хората са изплашени. 

 

4.Александър Барон      
(7 минути) 

Гражданин/живее в Одеса Има много фалшиви новини за това какво 
се случва. 

 

5.Ангел Григоров           
(8 минути) 

Кореспондент от Москва Целта е демилитаризация и 
денацификация. Всички се надяват на 
дипломация, но никой не може да 
прогнозира колко дълго ще продължи тази 
война. 
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6.Иван Деянов                 
(3 минути) 

Гражданин/сънародник от 
Харков 

Украинските военни задържат руската 
армия. Няма да се евакуираме има и 
бомбоубежища. 

 

7.  Първан Симеонов    
(7 минути) 

Експерт/из. дир. на Галъп 
интернешънъл 

Не са очаквани военни действия. 

8. Кирил Петков               
(4 минути) 

Изпълнителна власт/ 
министър-председател 

Ще водим единна политика с нашите 
партньори от ЕС. Няма риск за територията 
на България. Започва евакуация на 
българите. 

9. Александър 
Малинов (15 минути) 

Експерт/анализатор за 
Източна Европа 

Владимир Путин не смята да спира скоро с 
войната, а основната му цел е Украйна като 
функционираща демокрация, гледаща на 
Запад, да бъде унищожена. Свободна 
Украйна е риск за режима на Путин, не за 
Русия. 

Петър Волгин да бъде отстранен от ефира 
на радиото, за да не бълва пропаганда, на 
което водещата отговаря, че други 
български граждани биха казали, че 
настояват да се чува и такава гледна точка. 

10. Огнян Златев             
(8 минути) 

Експерт/ ръководител на 
представителството на 
Европейската комисия в 
Хърватия 

Загреб реагира веднага на случващото се в 
Украйна, гласувани са 1,2 млн. евро 
хуманитарна помощ. 

11. Анна Великова          
(8 минути) 

Гражданин/бесарабска 
българка 

Войната да приключи, ЕС да помогне и да 
няма бежанци. 

12. Николай Вълканов 
(13 минути) 

НПО/ из. директор на 
Сдружението за модерна 
търговия 

Няма риск от прекъсване на доставките на 
храни. 

13. Владислав Панев   
(11 минути) 

Законодателна власт/ депутат 
от ДБ и член на 
парламентарната комисия по 
енергетика.  

Цените на всички суровини вървят нагоре, 
но не очаква цената на газа да скочи с 30% 
от март и изрази предположение, че е 
възможно средните цени за февруари да са 
по-ниски от тези за януари.  

14. Емил Кирилов           
(4 минути) 

Бизнес/ ресторантьор в София Бизнесът настоява да се облекчат 
процедурите по наемането на украински 
бежанци 

15. Мария Минчева      
(3 минути) 

НПО/Българската стопанска 
камера 

Бизнесът може да осигури работа на 200 
хил. украинци. 
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16. Кирил Петков            
(8 минути) 

Изпълнителна власт/ 
министър-председател 

Ще бъде поискана оставка на министър 
Стефан Янев, заради неназоваването на 
войната и използваното от него 
определение „военна операция“. 

17. Велизар 
Шаламанов (14 
минути) 

Експерт/ бивш военен 
министър 

Подкрепя поисканата оставка на министъра 
на отбраната. 

18. Цветана 
Балабанова (6 минути) 

пратеник на Б ТВ в Украйна Ситуацията в Украйна и военните действия 
коментира. 

19. Борис Попиванов    
(8 минути) 

Експерт/политолог Изненадваща новина е исканата оставка, 
според когото няма достатъчно 
предпоставки за нея. Този ход е направен, 
за да се покаже, че България е единна в 
своите действия 

20. доц Данаил 
Бенатов (12 минути) 

Експерт/преподавател в 
Киевския  университет 

Ситуацията е спокойна, но няма 
възможности за преговори. 

21. Мохамед Халаф    
(11 минути) 

журналист Мълчанието на ЕС и Запада и оставянето на 
Путин да прави каквото иска в Сирия 
доведе и до днешните събития в Украйна. 
Прави паралел с войната в Сирия и казва, че 
военната интервенция в Украйна започна 
всъщност още преди осем години, когато 
Путин навлезе с цялата си мощ в Сирия и 
успя да върне контрола на около 80 % от 
териториите, които бяха под контрола на 
опозицията и ги върна на Башар Асад. 

22. Кирил Василев         
(7 минути) 

Академична среда/ гл. 
асистент в Софийския 
университет 

Отворено писмо на преподаватели от 
Софийския университет изпратено до 
институциите за подкрепа на украинския 
народ. 

23. Йордан Божилов      
(6 минути) 

НПО/Софийски форум за 
сигурност 

Кандидатурите за нов министър на 
отбраната Тагарев и Заков са подготвени и 
професионалисти. 

24. Камен Рикев            
(14 минути) 

Експерт/преподавател в 
университет в Полша 

Наблюдаваме несравнима солидарност на 
полските граждани с украинското 
население.  

25. проф. Стилян 
Стоянов    (14 минути) 

Академична среда/ 
преподавател в Югозападния 
университет  

Украинската държава е единна и защитава 
своята територия. 

26. проф. Веселин 
Дафов    (10 минути) 

Академична среда/ 
преподавател в СУ 

Заради тази война децата на Украйна 
претърпяват мащабни загуби. 
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27. доц Жана Джунова 
(5 минути) 

Академична среда/ 
преподавател 

Във връзка с пожара в атомната 
електроцентрала "Запорожие", намираща 
се в югоизточната част на Украйна, към 
момента няма никакви данни за риск за 
българските граждани - обобщава доц. 
Жана Джунова и призовава да не се пие 
йодна тинктура. 

28. Николай Костов, (6 
минути) 

НПО/председател на 
Асоциацията на аптеките 

Няма причина и опасност, за да се пият 
йодни таблетки. 

29. Иванка 
Шалапатова (8 
минути) 

НПО/ из. дир. на фондация „За 
нашите деца“ 

изразява своята съпричастност и подкрепа 
на целия украински народ. Войната и 
насилието застрашават живота и 
сигурността на милиони деца в Украйна и 
техните семейства. Според нея са нарушени 
правата на децата, съгласно Конвенцията на 
ООН да живеят в защитена среда, да растат, 
да учат и да развиват пълния си потенциал. 

30. Александър Леви 
(15 минути) 

журналист За всеки здравомислещ човек е ясно, че 
има страна агресор, има страна – жертва. 
България отстрани все повече изглежда 
като една страна с русофилско население и 
прозападно правителство и изразява в 
момента огромен респект към 
журналистите, които отразяват войната - и 
украинските, и руските. 

31. Кристина Кувая-
Ксантопулос (20 
минути) 

посланик на Финландия Финландия осъжда остро атаката на Русия 
срещу Украйна. Подкрепя Украйна като от 
началото на тази година Финландия е 
предоставила около 14 милиона евро 
финансова помощ и освен това е 
предоставила материална хуманитарна и 
военна помощ. 

 

32. Пенка Георгиева    
(8 минути) 

НПО/пациентската 
организация- Заедно с теб 

МЗ наблюдава с известна безучастност 
случващото се с пристигащите украински 
бежанци. Спешно трябва да се направи 
единен регистър на влизащите бежанци в 
България след 24 февруари и кои се 
нуждаят от лечение, а министерството на 
здравеопазването трябва да се задейства и 
да не стои изолирано, а да помага на 
нуждаещите се. 
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33. Миряна Сирийска   
(7 минути) 

НПО/ фондацията „Светът на 
Мария“ 

Предлага специализирана подкрепа за 
семействата на бежанците от Украйна, сред 
които има и лица с интелектуални 
затруднения. 

34. д-р Бисер Банчев  
(13 минути) 

Експерт/д-р по история от 
института по балканистика 
към БАН 

Според него паралелите между опозициите 
в днешна Русия и бивша Югославия 
показват колко е драматична историята 
след края на Студената война. Подкрепата 
на Сърбия за Русия днес е много 
нюансирана. Общото събрание на ООН 
категорично осъжда руската агресия. 
Сърбия не признава и анексирането на 
Крим. Сърбия е единствената страна - 
кандидатка за членство в ЕС, която не се 
присъединява към санкциите, като се 
мотивира с икономически причини. 

35. Георги Марчев     
(8 минути) 

Експерт/фактчек.бг Управлението на Путин се опитва да внуши 
на цялата общественост както в Русия, така 
и в целия свят, че в Украйна едва ли не 
фашизмът се е настанил на власт и се 
нарушават правата на руските граждани, 
наричат го дори геноцид. Не може да се 
твърди, че в Украйна е имало геноцид. До 
момента доказателства, че това е геноцид 
конкретно над руски граждани, няма. По-
скоро се говори за конфликт между две 
страни и всяка една от тях е дала жертви. 
Тезата на Кремъл се разпространява от 
малки сайтове. Според него, в българското 
общество се наблюдава Кремълската 
пропаганда. 

36. Дамянка 
Панталеева (11 
минути) 

Експерт/бивш член на 
мисиите на ОССЕ 

Като международен наблюдател в периода 
на 2015-2016 г, тя е била в Луганска област и 
казва, че няма информация за масови 
убийства и гробове, но казва, че е имало и 
места, до които не са били допускани. 

37. Младен Митев (10 
минути) 

НПО/пред. на Българското 
ядрено дружество 

Ядрените централи на територията на 
Украйна се следят както параметрите за 
безопасност така и състоянията на 
съоръженията. В България също се предава 
актуална информация за ядрените централи 
в Украйна. 

38. Любомир 
Симеонов (19 минути) 

Експерт/наблюдател на 
мисиите на ОССЕ  

Седем години в Донбас, като основното, 
което са правили, е да събират факти дали 
се спазват Минските споразумения. 
Споделя, че там всеки ден се е стреляло и 
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от двете страни, като не е вярвал, че ще се 
стигне до война. 

39. доц. Милена 
Мутафчиева (16 
минути) 

Академична среда/ 
преподавател в НБУ 

Представя резултатите от международно 
проучване по темата за въздействието 
върху прогонените семейства от войната. 
Споделя, че бежанците от войната развиват 
много по-често посттравматичен стрес, но с 
прилагането на стабилизираща програма, се 
минимализира ефектът от този стрес. 

40. Жюстин Томс (10 
минути) 

Експерт/консултант по онлайн 
медии и маркетинг 

Неприемливо е да се разрешава езика на 
омразата в интернет и много често се 
създават сайтове, чиято цел единствено е 
да дезинформират потребителите. Целта е 
да се достигне до проверена информация, 
като се използват няколко източника. 

41. Росен Босев          (7 
минути) 

Експерт/ за фейк новини във 
Фейсбук 

Тенденция е използването на видеоклипове 
или снимки, които нямат отношение към 
войната в Украйна, но подвеждат за своята 
същност. 

42. Делчо Митев        (9 
минути) 

Кметска власт/ кмет на село 
Брягово 

Казва, че се съдейства на всички хора от 
Украйна по настаняването им, но от 
финансова гледна точка са ограничени. 

43. Анастасия 
Проданска (5 минути) 

Гражданин/бежанец Не знае кога ще свърши войната и си 
надява, да е по-скоро. 

 

44. Пламен Христов    
(10 минути) 

журналист Бежанците как да бъдат облекчени на 
трудовия пазар. 

45. Христо Желев           
(4 минути) 

Бизнес/управител на хотел Притесненията са за разходите, защото 
повечето бежанци имат временен статут. 

Няма координация между местна власт и 
работодателите. 

ОБЩО ОБЕМ -               
413 минути  

  

 
Представителите, които се изказват в предаването „Хоризонт до обед“ са предимно експерти /14/, 

представители от неправителствените организации /8/, журналисти, кореспонденти на медията и на други 
медии /6/, представители на академичните среди /5/, граждани /5/, бизнес /2/, посланикът на Финландия 
и по един представител от изпълнителната, законодателната и местната власт. Няма представители на 
съдебната власт и на президентството. Общото времетраене по темата е 413 минути. Повече от 
представените гледни точки по темата за войната e, че не са очаквали да се стигне до инвазия на Русия в 
Украйна. В началото са потърсени предимно гледни точки на граждани от Украйна с техния поглед за 
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случващото се. Важен аспект за войната са и представените мнения за бежанците, евакуирани в България, 
Полша и други страни. Медията няма репортери от мястото на събитието, но има включване на 
кореспондента от Москва Ангел Григоров и на пратеника на ТВ Цветана Балабанова с актуална 
информация за случващото се в Украйна. 
  

Видове участници в „Хоризонт до обед“ Обем в минути  

Експерти 151 минути 

НПО 61 минути 

Журналисти 58 минути 

Академични среди 52 минути 

Граждани 31 минути 

Посланикът на Финландия 20 минути 

Изпълнителна власт 12 минути 

Законодателна власт 11 минути 

Местна власт 9 минути 

Бизнес 8 минути. 

Общо  413  

Общият обем на изданията на предаването „Хоризонт до обед“ в рамките на наблюдението е 1560 
минути, като в това число са включени кратки новини, музика и реклами. 
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„12 плюс 3“ – от понеделник  до четвъртък 12:00 – 15:00 часа 

Наблюдавани са 11 издания за периода. Водещи на предаването са Даниела Големинова, Снежана 
Иванова и Петър Волгин. Темата за войната е акцент от първия ден на наблюдението. На 1 март 
предаването е с времетраене от половин час, а на 8 март 2022 г. с времетраене от четиридесет и пет минути 
заради директните излъчвания от Народното събрание. На националния празник на България 3 март 2022 
г. предаването е удължено с един час в „12 плюс 4“. 

 

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) 

1. Негово 

превъзходителство 

Виталий Москаленко 

(10 минути) 

посланик на Украйна  Русия води пълномащабна война. Целта е да 

унищожи украинската държава, да завземе 

територията й със сила и да установи окупационен 

режим. Посланикът подчертава, че Украйна се 

надява международната демократична общност 

да наложи тежки санкции и изолация на Русия, 

както и да подпомогне страната с оръжие и с 

отбранителна техника. 

2. Райна Манджукова  

(6 минути) 

Гражданин/Център на 

бесарабските българи в 

Украйна 

Не сме очаквали война, хора от големите градове 

минават към селата или се евакуират. 
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3. проф. Димитър 

Йончев (9 минути) 

Експерт/Специалист по 

национална сигурност 

Путин и Кремъл искат да се гарантира 

безопасността на Русия с недопускането на 

разширяване на НАТО през Украйна. 

4. Мартин Валентинов 

(10 минути) 

НПО/ Център за 

изследване на 

демокрацията 

Газовата криза ще доведе до повишаване на 

цените. 

5. Ангел Найденов       

(10 минути) 

Експерт/бивш министър 

на отбраната 

Целта е демилитаризация и денацификация.  

 

 

6. Светлана Георгиева  

(8 минути) 

Гражданин/Преподавател 

в Одеския университет 

В Одеса няма паника, Украйна е готова за 

отбрана. 

7. Ангел Григоров          

(7 минути) 

Кореспондент Обобщава санкциите на ЕС срещу Русия. 

8. Илия Налбантов       

(14 минути) 

Експерт/бивш началник 

на кабинета на 

министрите на отбраната 

Руската армия е на границите на своето 

изтощение, хората са подложени на стрес, надява 

се бърза да се приключи. 

9. Иво Инджов              

(15 минути) 

Академични среди/ 

преподавател във ВТУ 

Оставката на министъра на отбраната е 

неизбежна. 

10. Руслан Трад            

(12 минути) 

журналист Не очаква положителен резултат от срещата 

между Киев-Москва. 

11. Марк Кадин               

(8 минути) 

Гражданин/диригент 

роден в Украйна 

Няма оправдание нито в политика, нито в 

икономика за това, което се случва в 

Украйна. Хората в Русия не знаят какво се случва в 

Украйна. Има цензура, медиите са зависими. 

12. акад. Христо 

Григоров (4 минути) 

НПО/ БЧК Българският Червен кръст открива дарителска 

сметка за набиране на финансови средства като 

продължение на кампанията в помощ на 

украинските граждани. 

13. проф. Ваня 

Добрева (12 минути) 

Експерт/филолог И през 30-е години на миналия век, и сега Европа 

е обхваната от безкрайна омраза към Русия, най-

вече Съветския съюз и комунистическите идеи, 

левите идеи, които се разпространяват 
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14. ген. Аню Ангелов  

(19  минути) 

Експерт/бивш министър 

на отбраната 

Целта на Путин е унищожаването на украинската 

нация и на държавата, а те не могат да се справят 

сами в тази ситуация. Прогнозата е Украйна да 

бъде разделена по модела на Западна и Източна 

Германия. 

15. Искрен Иванов         

(7 минути) 

Експерт/политолог Няма как да се стигне до успех в преговорите без 

посредник. 

16. Елена Йончева       

(15 минути) 

МИ/Евродепутат от ПЕС Историческа грешка е влизането на Путин в 

Украйна и агресията. Войната в Украйна е 

започнала още през 2014 година. 

17. Дмитрий Терзи        

(5 минути) 

Гражданин/ пред. на 

Всеукраинския център за 

бълг. култура в Одеса 

Има опасения за стотици загинали хора в южния 

пристанищен град Мариупол 

18. проф. Георги 

Каприев (15 минути) 

Академични среди/ 

преподавател 

Консолидацията на Европа срещу зловещата 

война на Путин е добрата новина. 

19. доц. Момчил 

Дойчев (14 минути) 

Експерт/съпредседател 

на Атлантическия съвет в 

България 

Целият свят се изправи срещу подпалвача на трета 

световна война – Путин. Ако има трета световна 

война, то тя ще е ядрена 

20. Юлиана Антонова-

Мурата (7 минути) 

Гражданин/писател, 

живее в Япония 

Отношение ми към тази руска инвазия е че съм на 

страната на Украйна, не ми идва и на ум да 

определям Русия като освободител. 

21. Васко Начев              

(5 минути) 

Експерт/енергиен експерт Организирано мероприятие беше 

дезинформацията за скок на цените на горивата. 

22. Алексей Куцарев 

(7 минути) 

Гражданин/бесарабски 

българин 

Заради войната, пенсионерите останаха в 

бомбоубежищата, някои нямат храна и лекарства.  

23. Красимир 

Каракачанов (26 

минути) 

Експерт/бивш военен 

министър 

ЕС трябва да е активен посредник за мирни 

преговори. Изпращане на боеприпаси от наша 

страна е пряка намеса в конфликта. Според него, 

военната победа ще е на руска страна, но 

въпросът е на цената на какво. Не е оптимист, че 

руснаците и украинците ще намерят решението, а 

ЕС трябва да е активен посредник за мирни 

преговори. 

24. отец Илиян 

Алексиев (8 минути) 

Експерт и политолог Християнският модел дава своя отговор с 

благотворителните акции в цяла Европа. 

Грехопадналата човешка природа е в основата на 
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конфликтите. От  християнска гледна точка този, 

който твори мир, той ще наследи земята, а не 

тези, които със сила се опитва да окупира една 

или друга територия. 

25. Петя Първанова       

(6 минути) 

Изпълнителна власт/дир. 

на Държавната агенция за 

бежанците 

Близо 70% от влизащите в България бежанци от 

Украйна преминават транзитно.  

 

 

26. Димитър Ганев      

(10 минути) 

Експерт/Изследователски 

център Тренд 

Оставката на военния министър Стефан Янев е 

пряко следствие от руската инвазия в Украйна. 

нито една от парламентарно представените 

партии не иска предсрочни избори, може би само 

"Възраждане". 

27. Явор Куюмджиев 

(10 минути) 

Експерт/Енергиен експерт Няма как да бъдем енергийно независими от 

Русия. няма достатъчно газ в света, ЕС е зависим 

от Русия и обратно. Ако има нови преговори, те 

ща са много тежки. 

28.Васил Тодоров          

(8 минути) 

НПО/Българска 

търговско- промишлено 

палата 

Могат да бъдат осигурени 200 хил. работни места. 

29. проф. Красимир 

Петров (8 минути) 

Експерт/Преподавател в 

университета в Охайо 

В условия на война инфлацията се повишава. 

Прогнозата му е 30 процента годишна инфлация. 

30. проф. Татяна 

Дронзина (12 минути) 

Експерт/политолог Путин не може да бъде спрян, само 

икономическите мерки може да му повлияят. 

31.Дора Костова             

(3 минути) 

Гражданин/бесарабски 

българин 

Ситуацията в момента е спокойна. 

32. Александър Барон   

(5 минути) 

Гражданин/от Одеса Подкрепяме президента Зеленски, не се 

чувстваме изоставени. 

33. ген. Атанас 

Самандов (17 минути) 

Експерт/бивш секретар на 

Президента 

Политиците не си свършиха работата, не заложиха 

на дипломацията. 

34. Георги Димов            

(7 минути) 

Експерт/бивш консул на 

България в Одрин 

Не може да се говори за изненада от това, че 

срещата между външните министри на Украйна и 

на Русия е приключила без резултат 
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35. Георги Вулджев        

(7 минути) 

НПО/Експертен клуб за 

икономика и политика 

Инфлацията ще мине 10%, ще обеднеем, цените 

на храните ще растат. 

36. Владимир 

Димитров (10 минути) 

ИВ/Пред. на Държавната 

комисия по стоковите 

борси и тържищата 

Цените леко ще пълзят нагоре. Имаме добър 

конкурентен пазар. Пазарът в Европа е осигурен с 

храна. 

37. Христо Проданов    

(6 минути) 

ИВ/министър на туризма Има широка разяснителна кампания, от 1 април 

ще се изплащат средствата за бежанците. Вариант 

е те да са от бюджета ЕС. 

38. Никола Янков          

(10 минути) 

Бизнес/Собственик на 

Експат Капитал 

Заради отворената икономика на Русия предстои 

криза в доставките на основни стоки и суровини. 

39. Антон Иванов         

(10 минути) 

Експерт/Енергиен експерт 

БЕМФ 

Не се предприемат стъпки за вземане на решение 

за увеличаване на цените за битовите 

потребители. 

40. Диана Димова         

(9 минути) 

НПО/Фондация „Мисия 

криле 

Държавата изостава с мерките за украинските 

бежанци. 

41. Драгомир Заков    

(10 минути) 

ИВ/министър на 

отбраната 

България ще разчита за своята защита на 

съюзниците от НАТО. 

42. Венелин Петков     

(18 минути) 

журналист Скептичен за резултатите от преговорите между 

Киев и Москва. Може да помогне тихата 

дипломация - между САЩ, Европа и Русия 

43. доц. Григор 

Сарийски (10 минути) 

Академични среди/БАН Неизбежни са фалитите на малките фирми и 

съкращаването на персонала. 

ОБЩО ОБЕМ в минути 

429 

  

 
Участници в предаването „12 плюс 3“ са предимно експерти /17 /, граждани /8/ представители от 

неправителствените организации /5/, представители от изпълнителната власт /4/, журналисти, 
кореспонденти /3/, представители от академичните среди /3/, посланикът на Украйна и по един 
представител от международните институции и бизнес. Няма представители от законодателната, 
кметската, съдебната власт и президентството. Общото времетраене по темата е 429 минути.  

Повечето от експертите обобщават, че целта на Русия е да завземе украинските територии, не може 
да се прогнозира края на тази война, но се надяват икономическите санкции да спрат президента Путин. 
Икономическите санкции са коментирани, кризата с горивата и бежанците от Украйна. В предаването няма 
включване на кореспонденти от мястото на събитието, само на кореспондента от Москва Ангел Григоров. 
 

Видове участници в „12 плюс 3“ Обем в минути  

Експерти 198 минути 

Граждани 49 минути 
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Академични среди 40 минути 

НПО 38 минути 

Журналисти 37 минути 

Изпълнителна власт 32 минути 

МИ/евродепутат 15 минути 

Бизнес 10 минути 

Посланикът на Украйна 10 минути 

Общо 429 минути 

 
Общият обем на изданията на предаването „12+3“ за целия период на наблюдение е 1415 мин с включени 
кратки новини, музика и реклами.  
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ХОРИЗОНТ ЗА ВАС – петък 12:00 – 15:00 часа 
Наблюдавани са 3 издания, слоганът е „Хоризонт за Вас, защото е важно да бъдете чути“. Водещи 

са Снежана Иванова /две издания/ и Даниела Големинова. В предаването се обявява темата за 
дискутиране, като и в трите издания това е войната и нейните аспекти - Защо допуснахме войната и може 
ли да я спрем, какви са начините за постигане на примирие и защо преговорите не дават резултат. Обявени 
са телефоните за връзка с предаването. Водещата уточнява, че спазването на добрия тон е задължително 
в ефир, а в последното наблюдавано издание, казва на слушателите задължително да се представят, за да 
не остават анонимни в своите изказани мнения. Изданието на 11 март е с намалено времетраене от два 
часа, заради излъчването на петъчния парламентарен контрол от Народното събрание. 

 

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) 

1. Слушател 

(2 минути) 

Гражданин Подкрепям Путин и се срамувам от 
анализаторите, които коментират темата. 

2. Слушател                   
(3 минути)  

Гражданин Путин защитава Русия и оправя грешките на 
тези преди него. 

3. Слушател (3 
минути) 

Гражданин Русия се бори за своята държава, Вл. 
Зеленски трябва да се предаде и да бъде 
съден. 

4. ген. Атанас 
Запрянав                       
(9 минути) 

Експерт/бивш министър на 
отбраната 

Путин казва, че е широкомащабна война, а 
целта е овладяването на Киев. Трябва да се 
наложат икономически санкции. 

5. Петър Добрев           
(6 минути) 

Гражданин/български 
сънародник 

След началото на военните действия в с. 
Бабата няма паника, но има страх. 

6. Слушател                   
(4 минути) 

Гражданин Подкрепя Русия, защото има американско 
оръжие в Украйна и Русия трябва да се 
защитава. 

7. Слушател                    
(2 минути) 

Гражданин Осъжда инвазията, защото умират мирни 
граждани. 

8. Слушател                   
(2 минути) 

Гражданин Харесва Путин и неговите действия. 

9. Костадин 
Бачийски (9 минути) 

ЗВ/народен представител от 
Продължаваме промяната 

Гласуваната декларация в НС, за санкциите, 
само той гласува въздържал се. 
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10. Татяна 
Бундеренко             
(10 минути) 

Гражданин/българка, която 
живее в Одеса 

Страх ни е от войната и атаките. Не вярваме, 
че един човек може да направи това. 

11. Кирил Петков        
(9 минути) 

ИВ/министър-председател Никой не  е очаквал война. Всички в ЕС ще 
работим срещу войната, България е готова да 
приеме бежанци. 

12.Патриарх Неофит   
(1 минути) 

български патриарх Призовава за мир, военните действия да 
спрат. 

13. Веселин 
Налбантов (3 
минути) 

НПО/член на УС на 
собствениците на хотели в Сл. 
бряг 

Министерството на туризма е поискало от 
хотелиерите да настаняват бежанци. 

14. Калоян Янков        
(5 минути) 

Експерт/бивш народен 
представител от ДБ 

Внасят подписка, за освобождаването на 
министър Стефан Янев, заради политиката, 
която води и която е заплаха за страната. 

15.    Петър Манолов        
(3 минути) 

Експерт/създал група в соц. 
мрежи 

Групата е „Бойкот на руските стоки“ и е 
създадена след нападението на Украйна. Не 
е целта да се насажда омраза, а да се спре 
войната. 

16. Веселин 
Бранимиров                  
(3 минути) 

Гражданин/треньор на Зоря 
Луганск 

Военните действия, не бяха очаквани. 

17. полк. Вили Цуров 
(16 минути) 

НПО/председател на УС на 
Съюза на офицерите от резерва 
Атлантик 

Позицията на НАТО е адекватна, защото 
Украйна не е неин член. Само може да се 
подкрепи с военна помощ и помагане на 
бежанците. Целта е сваляне на 
правителството. 

18.  Трайчо Трайков   
(9 минути) 

Кметска власт/ кмет на кв. 
Сердика 

Няма нарушение в доставките на природен 
газ, след военните действия, но цената може 
да се повиши. 

19.  Александър 
Марков  (6 минути) 

специален пратеник на БНТ Обстановката в Одеса е спокойна, има 
опашки пред банките и бензиностанциите. 

20. Цветослав Цочев   
(6 минути) 

Екперт/финансов анализатор Няма разпространение на конфликта извън 
границите на Украйна. При такива санкции 
всяка страна, която произвежда суровини ще 
спечели. 

21. Цън Цон                   
(7 минути) 

Бизнесмен/китайски бизнесмен За Китай е важно да наблюдава какви 
санкции ще наложат САЩ и ЕС към Русия. 
Китай защитава Русия.  
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22.    Емил Николов               
(8 минути) 

Академични среди/докторант 
по модерна британска история 

Русия не се притеснява от санкции, нея я 
интересуват геополитическите мащаби. 

23. Деян Кюранов     
(11 минути) 

Експерт/политолог Санкциите не са достатъчни да спре Путин 
войната. Световният ред ще се промени, но 
на каква цена не се знае. 

24. Антон Кисе           
(10 минути) 

Експерт/народен депутат от 
Украйна 

Надяваме се на преговори, разбрахме, че 
санкциите не дават резултат. 

25. Слушател                 
(1 минути) 

Гражданин Подкрепя Русия и пита кога ще бъде 
показана и тяхната гледна точка. 

26. Слушател                
(1 минути) 

Гражданин Военните действия трябва да бъдат 
прекратени. България за е в пълен военен 
неутралитет. 

27. Слушател                 
(3 минути) 

Гражданин Подкрепя Русия, според когото тя е била 
притисната от поставянето на ракети близо 
до границата и. 

28. Емил Спахииски   
(9 минути) 

Журналист Ако не се стигне до мир, Украйна е само 
началото. 

29. Пламен Христов   
(9 минути) 

Журналист Ситуацията с бежанците, близо 700 хил. души 
са преминали полско-украинската граница. 

30. Енчо Господинов 
(12 минути) 

Експерт/хуманитарен дипломат Хуманитарната криза ще се проточи с 
години. 

31. Слушател                
(3 минути) 

Гражданин Целта на Русия е всички страни да бъдат 
разоръжени. 

32. Слушател                 
(2 минути) 

Гражданин Да се даде трибуна на богословите, да 
обяснят какво е добро и какво е зло. 

33. Камелия Кучер   
(11 минути) 

Гражданин/писател Никой не вярваше, че ще се стигне до война. 
От санкциите най-много губят обикновените 
хора. 

34. Цветелина 
Узунова (15 минути) 

Журналист Светът е на прага на нова Студена война, а 
Русия трудно ще изчисти своя имидж. 

35. Васил Клинчук      
(7 минути) 

Журналист Военните действия на Русия, изискват от 
Украйна отбранителна позиция и нужда от 
оръжие. 

36. Слушател                
(2 минути) 

Гражданин Оплаква се от подаването на фалшива 
информация от медията. 

37. Слушател                
(1 минути) 

Гражданин БНР е основен източник на информация за 
случващото се в Украйна. 
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38. Слушател                
(2 минути) 

Гражданин Никой не подкрепя войната, но не се казва и 
защо се стигна до там, заради геноцида в 
Донбаск и Луганск. 

39. Слушател                
(2 минути) 

Гражданин Пропагандата върви и не вярвам на нито 
една от двете страни, защото няма трети 
източници. 

40. Слушател                
(1 минути) 

Гражданин Войните няма да ги има, ако се очертаят 
границите правилно. 

41. Слушател                
(2 минути) 

Гражданин Всеки си говори каквото си иска, но войната 
се вижда от кадрите. 

42. Слушател                
(2 минути) 

Гражданин Възмутена е от журналистите, трябва хората 
да бъдат солидарни. 

43. Васил Симов        
(11 минути)  

НПО/из. дир. на Бълг. стокова 
борса 

Цените на зърното на стоковата борса няма 
да се повишат. 

44. Георг Спартански 
(6 минути) 

Кметска власт/кмет на Плевен Има координационен екип за настаняването 
на бежанците от Украйна, държавата и 
общините трябва да действат заедно. 

ОБЩО ОБЕМ -       249  
минути  

  

От общо четиридесет и четирима представителите участвали в предаването „Хоризонт за Вас“, 
половината са граждани /22/, предвид формата на предаването това са слушатели, които се обаждат на 
предоставените телефони на БНР и коментират темата за войната, анонсирана от водещата. Експертите са 
осем, журналистите - петима, представителите на неправителствените организации - трима, от местната 
власт са двама и по един представител от изпълнителната, законодателната власт, бизнес, академичните 
среди и една представена позиция на Българския Патриарх. Няма представители от съдебната власт, 
международни институции и президентството. Общото времетраене по темата е 249 минути. Повечето от 
гледни точки на слушателите са огледални на представените от експертите и анализаторите. Според тях 
президентът Путин защитава своята територия и не е агресор. Но всички са на мнение, че не е трябвало да 
се стигне до война в Украйна, а с дипломация да бъдат решени тези въпроси. Няма кореспондент на 
медията на мястото на събитията в Украйна, има включване на пратеник на БНТ от Одеса. 
 

Видове участници  Обем в минути  

Граждани 68 минути 

Експерти 56 минути 

Журналисти 46 минути 

НПО 30 минути 

Местна власт 15 минути 

Изпълнителна власт 9 минути 

Законодателна власт 9 минути 

Академични среди 8 минути 

Бизнес 7 минути 

Българският патриарх 1 минута 

Общо  249 минути 
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Общият обем на изданията на предаването „Хоризонт за вас“ за периода на наблюдение е 420 минути, като 
в тях са включени кратките новини, музика и реклами.  
 

 
 

 
 
 
 
СЪБОТА 150 – събота 09:30 – 12:00 часа 

Наблюдавани са 3 издания. Водещи са Деян Йотов и Весела Владкова /две издания/. В предаването 
се проследяват събитията от света, основната тема са започналите военните действия на Русия срещу 
Украйна, водещите конкретизират случващото се в поредния ден на войната - трети, десети и 
седемнадесети. Гледните точки, които се представят са изцяло на чуждестранни експерти - анализатори и 
преподаватели, но има и български политолози, експерти, журналисти и писатели. Няма представена 
гледна точка на изпълнителната, законодателната, местната и съдебната власт, предвид формата на 
предаването. Общото времетраене по темата на участниците е 248 минути. 
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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) 

1. Валери Тодоров  

(18 минути) 

Журналист  Тази военна операция  е мащабна война. Това 
са два братски народа. Първоначално обявени 
са две цели - демилитаризация на Украйна и 
денацификация, властта да падне, включително 
и президента Зеленски. Не могат да бъдат 
оправдани военните действия и езика на 
омразата, а България трябва да поиска гаранции 
за гражданското население и коридори за 
евакуация. 

2. Андрей 
Колесников             
(10 минути)  

Експерт/Московския център 
„Карнеги” 

трудно е да се обясни защо се стигна до тази 
война, според него тук играят роля емоциите, 
измисленият свят на Путин, неговата измислена 
руска история и тук става дума преди всичко за 
контрол над Украйна като част от неговата 
империя. 

3. проф. Герхард 
Мангот  

(11 минути) 

Експерт/Политолог от 
университета в Инсбрук 

Путин не го притеснява от западните санкции. 
Ако Путин свали това правителство и се стигне 
до негово, ще се сблъска с партизанско 
движение. 

Владимир Путин няма да получи гаранциите, 
които поиска от НАТО, да не се разширява до 
границите на Русия. 

4. Брюно Лете             
(10 минути) 

Експерт/трансатлантическия 
германски фонд Маршал 

единственото оръжие срещу Путин са 
икономическите санкции, но санкциите не може 
да очакваме да променят Русия, защото те не са 
краткосрочни, а дългосрочни. От ключово 
значение е колко време ще продължат тези 
санкции. Спомняте си, че имаше санкции и през 
2014 г. за Крим, но тези сега са много по-тежки. 

5. Йовка Димитрова  
(8 минути) 

Журналист от в-к „Дневник“ изключването на Русия от международната 
банкова система SWIFT ще означава и 
невъзможност на Европейския съюз да 
извършва плащания към Русия за газовите 
доставки и затова се въздържат от тези санкции, 
според нея енергетиката не е засегната от 
санкции. 
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6. Алан Беарнър          
(5 минути) 

Експерт/Професор по Теория 
на спорта и обществото в 
университета в Лафбъро. 

Путин ще бъде санкциониран в спорта, финалът 
на ШЛ се премества от Санкт Петербург в 
Париж. Светът е разгневен от случващото се. 

7. проф. Аврам Агов 
(15 минути) 

Експерт/ Преподавател във 
Ванкувърския университет 

Путин е уверен в своите действия, защото има 
зад гърба си Китай. Имайки гърба на Китай, 
икономически, той е по-уверен в своите 
офанзивни действия в Европа. 

8. Рафаел Лос             
(10 минути) 

Експерт/ по сигурност и 
отбрана 

Русия вероятно ще премине към обсадна война. 

според него руското ръководство - 
политическото и военното - е имало известни 
очаквания, че още щом украинските въоръжени 
сили бъдат подложени на натиск, ще се сринат и 
ще се предадат. Това не се оказа добра тактика. 
Защото украинците съумяха да дадат отпор. 
Според него, санкциите срещу Русия започват 
да оказват влияние, а времето е на страната на 
украинците. Колкото повече издържат толкова 
повече санкциите ще поразяват Русия. 

9. Аркадий Мошес    
(10 минути) 

Експерт/Програмен 
директор във Финландския 
университет по 
международни отношения. 

Твърде трудно е да открием рационалност в 
действията на Путин. Действията му са основани 
на емоции, на гняв, на желание за реванш 
срещу Украйна заради предишните провали на 
руската външна политика. Примирие е трудно 
постижимо, защото Москва говори за 
независими републики в Донецк и Луганск, и то 
в широки граници, говори също за 
демилитаризация, денацификация и 
неутралитет на Украйна. От своя страна, Киев 
настоява за незабавно спиране на огъня и 
оттегляне на окупаторите. Преговорите няма как 
да успеят, защото Путин продължава да залага 
преди всичко на силата. 

10. Огнян Минчев      
(13 минути) 

Експерт/политолог Путин не може просто да отстъпи, защото би 
декларирал края на своя режим, а неговата цел 
е възстановяването на Руската империя. 

11. Адам Туз               
(16 минути) 

Експерт/Британски историк в 
Колумбийския университет в 
Ню Йорк 

Русия ще понесе тежко санкциите, но Западът се 
лъже, ако си мисли че ще я докара да разруха. 
Европа е длъжна да продължава да подкрепя 
украинската съпротива, като отслабва Путин, но 
и да удвои усилията си за енергийна 
независимост. 

12. Маргарита 
Асенова (10 минути) 

Експерт/политолог Ако Украйна не победи, цяла Европа ще бъде в 
опасност. Русия има нужда от 
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деимпериализация, не само от смяна на 
режима. 

13. Йозгюр  
Юнпюхисарчъклъ        
(6 минути) 

Експерт/дир. на 
подразделението на 
Трансатлантическия мозъчен 
тръст - германски фонд 
Маршал в Анкара. 

Турция недвусмислено подкрепя Украйна, но е 
и енергийно зависима от Русия. Турция не 
възприема санкциите като ефективен 
инструмент. Какъвто и да е изходът от тази 
война, турските интереси ще бъдат накърнени.  

14. Кристиян 
Първулеску                 
(11 минути) 

Експерт/Румънски 
политически анализатор. 

Русия е изцяло фокусирана върху Украйна и не 
мисля, че Молдова е следващата цел. 

 

15. Ян Сова                  
(10 минути) 

Експерт/Социолог от Полша Отношението към бежанците е много 
позитивно, както сред обществото, така и като 
политически действия. В Полша от началото на 
военните действия са влезли над 700 000 души, 
половината от които деца. Полската държава е 
въвела механизми за приютяване на 
бежанците, хората също помагат много. Дори 
самият той е приютил 6 души. 

16. проф. Пол 
Роджърс                         
(8 минути) 

Експерт/Професор по 
международна сигурност от 
Брадфордския университет 

Единствената алтернатива за Украйна е 
широкомащабна гражданска съпротива. 

Русия може да е търсила бърз успех, но винаги е 
имала добре подготвени планове за 
последващи атаки, ако първоначалните ѝ 
ходове се окажат недостатъчни. Това, което се 
опитва да постигне Русия е по-голям контрол на 
юг, но основната цел на войната е да гарантира, 
че Украйна ще бъде "подчинена държава" на 
Москва. Редом с Беларус това разширява 
руското влияние с хиляди километри на запад. С 
установяването на контрол върху Украйна 
разширяването е значително ѝ ни връща по 
някакъв начин към ерата на Студената война. 
Това е част от започнатия от Путин процес 
отново да направи Русия велика. 

17.  Ричард Кремър 
(10 минути) 

Експерт/Президент на съюза 
на Европа – Съединени щати 

Не мисля, че войната ще засегне други държави. 

18. доц. Робърт 
Пърсън   (10 минути) 

Експерт/ военната академия 
в Уест Пойнт 

Икономическите санкции, няма да повлияят в 
краткосрочен план. 

19. Симеон 
Новопрутски                 
(6 минути) 

Експерт/Икономически 
журналист 

Санкциите от 2014 г. са леки в сравнение със 
сегашните. Как ще се отразят те на 
обикновените хора в Русия, доходите са близки 
до жизнения минимум, като цяло Русия е 



 

56 
 

застрашена и от безработица, след оттеглянето 
на чуждестранните компании. 

20. д-р Щефан 
Майстер  (6 минути) 

Експерт/Германското 
дружество за външна 
политика. 

Русия се променя фундаментално пред очите 
ни, за смяна на режима и дума не може да става 
по думите му, Русия се превръща в Беларус. 

21. Владимир Шопов                      
(14 минути) 

Експерт/политолог дипломацията в момента няма шанс да 
разреши конфликта. Точните контури на 
дипломатическите решения и изход от тази 
ситуация ще зависят от следващите ходове на 
Русия.  

22. Петко Георгиев   
(11 минути) 

Журналист Русия е предприела всички възможни мерки 
гражданите ѝ да нямат свободен достъп до 
информация. В Русия в момента няма 
журналистика, няма медии. 

23. Артьом 
Пономаревски             
(7 минути) 

Журналист Живеещите в чужбина се опитват да 
информират хората в Русия. Обяснява как в 
Латвия се е родила инициативата за 
информационна кампания, насочена към хората 
в Русия, които живеят в условията на 
разрастваща се цензура. Идеята е живеещите в 
чужбина руснаци да информират през 
социалните медии роднини и приятели за 
войната в Украйна. 

24. Георги 
Господинов (13 
минути) 

Гражданин/ писател Всяка война обезсмисля културните 
натрупвания, културата на преработване на 
паметта за война. 

Европа се е събудила емоционално, емпатично 
през последните 17 дни. Полша преди 
отказваше да приема мигранти, а досега е 
приела над 1,5 милиона. Когато започнеш да 
събуждаш чувствителност към човек, който ти е 
близък - християнски или славянски, то това 
малко по малко би се предало и към другия, 
който също е човек. Според писателя, когато 
видиш бягащо дете от войната и в същото време 
лицето на Сергей Лавров, който казва, че Русия 
не е нападнала Украйна, "тогава нещо трябва да 
проговори". 

ОБЕМ -       248 
минути  
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Видове участници  Обем в минути  

Експерти 191 минути 

Журналисти 44 минути 

Граждани 13 минути 

Общо  248 минути 

 
Общият обем на изданията на предаването „Събота 150“ в рамките на наблюдението е 450 минути, 

като в рамките на предаването липсват кратки новини, но са включени музика и реклама.  
 

 
 

 
 

ИЗВОДИ: 
Направеният мониторинг на предаванията „Хоризонт до обед“, „12 плюс 3“, „Хоризонт за Вас“ и 

„Събота 150“ на програма ХОРИЗОНТ, констатира че темата за войната в Украйна е основна и е представена 
в сутрешното, следобедните и съботното предаване на Българското национално радио. В наблюдаваните 
предавания върху темата се акцентира от първия ден на войната 24 февруари 2022 г. По нея се изказват 
предимно експерти, представители от неправителствени организации, малко представители на 
изпълнителната и законодателната власт, няма представени позиции от съдебната власт и 
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президентството. Те информират, че целта на Русия е „демилитаризация и денацификация“ както и сваляне 
на правителството от власт и на президента на Украйна. В предаването „Хоризонт за Вас“ темата за войната 
е зададена и към слушателите на БНР, които изказват своите лични мнения, които са контрапункт на 
експерти и анализатори, като подкрепят позицията на президента Путин. Общото мнение е, че не е 
трябвало да се стига до инвазия на Русия в Украйна, а е трябвало предварително въпросът да бъде 
разрешен дипломатически. Проследява се отражението на войната върху икономиката и върху цените, 
повишението на определени стоки и услуги. Отражението на наложените санкции на Русия и евентуалното 
увеличение на цените на газа и енергийната криза, много от представените мнения, са че има 
дезинформация по темата с газа. Проследява се и медийното отразяване на войната, че хората трябва да 
се доверяват на информации единствено от проверени източници и сайтове, всеобща е тезата за наложена 
цензура в Русия и че медиите са зависими. Темата за бежанците е застъпена в програмата, представени са 
гледни точки на експерти, журналисти и обикновените граждани, напускащи своята родина, заради 
войната в Украйна. Гледните точки на изпълнителната власт за бежанците в България, на бизнеса за 
подпомагането им и на хотелиерите за настаняването им. 

Темата за войната и инвазията на Русия в Украйна присъства през целия период на наблюдение от 
първия до двадесетия ден. Тя се разисква в предаванията в нейните аспекти и нюанси, започването на 
войната, изявленията на министър-председателя, поисканата и гласувана оставка на министъра на 
отбраната, икономическите последствия, повишаването на цените и спекулата на стоковите борси, след 
налагането на санкциите на Русия, енергийните зависимости и цената на газа, алтернативите за България, 
както и в медийно отношение и представянето на войната в социалните мрежи.  

Темата за войната е представена чрез интервюта и коментари на управляващи, експерти, 
журналисти, академична общност, неправителствени организации, бизнес, посланици и репортажи. Целта 
е максимално информираност на населението по отношение на ситуацията в Украйна, медията няма свои 
кореспонденти от мястото на събитията, но включва своя кореспондент от Москва, от Полша, включва и 
кореспондентите на други медии - БНТ и БТВ. 

Медията представя обобщаваща информация и различни гледни точки и в четирите наблюдавани 
предавания. Българското национално радио като обществен доставчик е спазило своето задължение за 
отразяване на различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки в актуално-
публицистичните предавания. Темата за войната в периода на наблюдение 24 февруари - 15 март 2022 г. е 
акцент в програма ХОРИЗОНТ.  


