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ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БУЧА В КОНТЕКСТА НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА 

В ПРОГРАМИТЕ БНТ1, ХОРИЗОНТ, БТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, BULGARIA ON AIR, БСТВ, 7/8 ТВ, БЪЛГАРИЯ 24, АЛФА ТВ, СКАТ  

 
ЗА ПЕРИОДА 2- 10 АПРИЛ 2022 Г. 

 
Настоящият доклад представя резултатите от осъществен фокусиран тематичен 

мониторинг на разпространено аудио- и аудио-визуално съдържание за военните престъпления 
в Буча в контекста на войната в Украйна. Наблюдението е реализирано по решение на СЕМ от 
заседанието на 19 май 2022 г. 
 Мониторингът има за цел да установи как програмите на обществени и търговски 
доставчици на медийни услуги отразяват зверствата в Буча и спазени ли са нормите на Закона 
за радиото и телевизията (ЗРТ) и Етичния кодекс на българските медии.  

Наблюдението обхваща новини и актуално-публицистични предавания. Отчетени са за 
всяко предаване източниците на информация и тезите на участващите гости. Специално 
внимание е отделено на дезинформацията и опровергаването на фалшивите новини по случая. 
Отчетено е емоционалното въздействие на съдържанието. За програмите на обществените 
доставчици се анализира наличието или липсата на плурализъм на гледните точки, съгласно чл. 
6, ал. 3 от ЗРТ.   

 Мониторингът обхваща следните програми -  БНТ1, ХОРИЗОНТ, БТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ,  
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, BULGARIA ON AIR, БСТВ, 7/8 ТВ, БЪЛГАРИЯ 24, АЛФА ТВ, СКАТ в 
периода 02 – 10 април 2022 година.   

В програма БНТ1 са наблюдавани: „Денят започва“, „Още от деня“, „По света и у нас“ 20 
ч.; „Говори сега“ (събота-неделя 17-19 ч.).  

В програма ХОРИЗОНТ са прослушани: Вечерен осведомителен бюлетин в 18 ч.; „Преди 
всички“ 06:00 до 10:00 часа, „Нещо повече“ от понеделник до четвъртък от 16:00 до 18:00 часа, 
„Политически некоректно“ (събота – неделя 12.20 до 14.00 ч.)… 

В програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ са наблюдавани: НОВИНИТЕ на НОВА в 19 ч., „Здравей, 
България“, „На фокус“, „Пресечна точка“.  

В програма БТВ са наблюдавани: БТВ Новините, „120 минути“, „Тази сутрин“, „Лице в 
лице“. 

В програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ са прослушани: „Денят на Дарик“, „Седмицата“, 
„Следобеден блок“ (понеделник-вторник-сряда) и „Реактивно“ (петък). 

В програма  BULGARIA ON AIR са наблюдавани: „България сутрин“, "Новините ON AIR" в 
18:30 ч. и Денят "ON AIR" в 20:00 ч. 

В програма 7/8 TV са наблюдавани следните предавания: „Крум Савов Live“, „Студио 
Хъ“ и „Вечерното шоу на Слави Трифонов“. 

В програма „Българска свободна телевизия - БСТВ“  наблюдението обхваща 
предаванията: „Новини (централна новинарска емисия“ (18:30 – 19:00 ч), „Актуално от деня“ 
(19:15 – 20:00 ч), „Лява политика“ (вторник: 20:00 - 21:00 ч), „Дискусионен клуб“ (петък: 20:00 – 
21:00 ч.). 

 В програма АЛФАТВ са наблюдавани предаванията1 „Добро утро, българи“, „Актуално“, 
„Новините“ в интервалите 9:00 – 12:00 ч. и 14:00 – 21:00 ч., 

 
1 На практика само „Добро утро, българи“ с водещи Кристиян Димитров, Анелия Дулева и Волен Сидеров 
носи характеристиките на предаване – излъчва се на живо всеки делничен ден във времевия отрязък 
09:30 – 11:45 ч. „Актуално“ съдържа повторения на разговори, коментари и становища по различни теми 
на водещите на сутрешния блок, както и на Деница Сидерова от предаването „В мрежата“. В „Новините“ 
за периода на наблюдение е разпространен един единствен актуален репортаж от протеста на ПП 
„Възраждане“, състоял се на 06.04.2022 г. , останалото съдържание, въпреки наименованието на 
предаването, не са новини, а отново повторения на становища на водещите на сутрешния блок и други 
предавания. 
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 Програма БЪЛГАРИЯ 24 също е прегледана по темата, но наблюдението констатира 
пълно отсъствие на сюжети за Буча, както и на други актуални събития. В периода доставчикът 
Вижън Лаб ЕООД разпространява многократно стари предавания от 2019, 2020, няма новини. 

В СКАТ са проследени: „Централна емисия новини“; „Политиката на прицел“; „Гледна 
точка“; „Паралакс“; Студио 18; „Калейдоскоп“; „Дискусионно студио“; „Разбулване и „Край 
Босфора“.  
 

ВОЕННИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В БУЧА, ОТРАЗЕНИ В ПЕРИОДА 02-10 АПРИЛ 2022 Г. 
 

Военните действия на руските окупационни войски в Буча2 предизвикват широка и 
негативна международна реакция, която впоследствие предизвиква специално разследване на 
престъпленията срещу мирни граждани3. След изтеглянето на руския агресор от града са 
намерени десетки тела на убити украинци. Кремъл отхвърля обвиненията, че смъртта в Буча е 
причинена от руската армия. Не признава военните престъпления за реалност, а за украинска 
пропагандна „постановка“, „провокация“, „фалшификация“. На 31 март руските войски се 
изтеглят от Буча и навлизат украинските, които започват разчистването от мини и други следи 
от окупационната армия. Заедно с тях навлизат и първите представители на свободните медии, 
за да документират пораженията и ужаса на войната. От 2 април светът започва да разбира за 
убийствата на мирни граждани в Буча. Официалните украински власти определят чудовищните 
действия на руските военни като „геноцид“. В отговор от Русия се разпространява версията, че 
става дума за нарочна фикция или инсценировка („труповете мърдат“, „пушат цигари“, 
„изправят се“), с която „Киевският режим прави пропаганда“. Проверителите на фактите 
(фактчекърите) и редица авторитетни организации и медии опровергават руската 
дезинформация с подробен анализ на видеокадрите от Буча4.   

ЕС въвежда петия пакет от икономически и индивидуални санкции срещу Русия от 
заради Буча. В следващия шести пакет санкции спрямо РФ5 (заради агресивната война срещу 
Украйна) са въведени индивидуални санкции на 65 физически лица, сред които военни, 
участвали в извършване на зверствата в Буча и Мариупол. В списъците (решенията) на ЕС са 
посочени конкретните престъпления на руските военни формирования и техните 
военноначалници, които са убивали, изнасилвали и измъчвали цивилни в град Буча. „Тези 
зверства представляват престъпления срещу човечеството и военни престъпления“, се 
казва в документа. „Съюзът (ЕС) осъжда по възможно най-категоричен начин зверствата, за 
които се съобщава, че са извършени от въоръжените сили на РФ в Буча и други украински 
градове. Съюзът подкрепя всички мерки, с които да се гарантира, че за нарушенията на 
правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от въоръжените 
сили  на РФ в Украйна, ще бъде потърсена отговорност“6.  

Отразяването на военните престъпления в Буча се развива в следната последователност 
в наблюдавания период в българските медии - влизане на украинските войски в гр. Буча след 
изтеглянето на руските сили, разкрития за зверства на руската армия (руската страна отрича и 
обвинява украинските власти в постановка), сателитни снимки и свидетелски показания 
опровергават руската позиция, международна реакция на зверствата в Буча – включително нови 
пакети санкции от САЩ и ЕС, изключване на Русия от Съвета по правата на човека към ООН, 
официални разследвания за събиране на доказателства, които да послужат пред 

 
2 Буча се намира на 30 км. северозападно от Киев, град с около 37 хиляди жители. На 27.02.2022 руските 
войски превземат Буча.   
3 https://www.hrw.org/news/2022/03/30/devastation-and-loss-bucha-ukraine 
4 https://www.bellingcat.com/news/2022/04/04/russias-bucha-facts-versus-the-evidence/ 
5 Пакетът е въведен след като зверствата в Буча стават известни на световната общественост.  
6 РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителните мерки във 
връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и 
независимостта на Украйна. (Съвет на ЕС, Брюксел 2 юни 2022 г., Законодателни актове и други правни 
инструменти) 

https://www.bellingcat.com/news/2022/04/04/russias-bucha-facts-versus-the-evidence/
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международния трибунал (Международния наказателен съд в Хага). Няколко програми (БНТ1, 
БТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ) излъчват и свидетелства от първо лице на трагедията в Буча на украински 
граждани.  

Мониторингът констатира, че по темата за случилото се в гр. Буча в медиите се използват 
силно натоварени с негативна емоция думи – зверства, жестокости, клане, касапница, 
чудовищност, варварство, непоносима гледка, удар в стомаха, адът на 21 век… Темата е 
особено чувствителна, защото в разпространеното медийно съдържание става дума за 
множество убийства, изнасилвания и изтезания на мирни граждани от страна на агресора. Още 
с първите съобщения в българските медии за случилото се в Буча, идват и коментарите от 
европейските и световни лидери, окачествяващи трагедията като военни престъпления и 
престъпления срещу човечеството, а от украинска страна се говори за геноцид. Излъчените 
кадри са на материални унищожения и пълна разруха. В преобладаваща част от 
разпространената видеокартина труповете по улиците са разфокусирани, показани са в черни 
чували, но без детайли. Постепенно името Буча става нарицателно за жестокостта и 
коравосърдечието на войната, за безчовечността на агресията и за ужаса от насилствената 
масова смърт. Буча е сравнявана със Сребреница.     
 Първите световни медии, които отразяват трагедията в Буча са Франс прес, Ройтерс, 
УНИАН, ВВС, Асошиейтед Прес (АП), Ню Йорк Таймс и други. След известно време в Буча идват 
на посещение европейски и световни лидери, политици и общественици, които на място се 
запознават с чудовищната реалност на войната. Гражданите по света реагират с демонстрации 
срещу насилието и в подкрепа на Украйна. В България също се провеждат подобни масови 
прояви в няколко града на страната, които са отразени в наблюдаваните програми.  
 Двете страни в конфликта са с противоположни позиции спрямо събитията в Буча – 
докато за Украйна те са болка и страдания, за Русия са пропаганда и фалшификация. 
Информационната война в медиите превръща вторично Буча в терен на сражения между 
лъжата и истината. Дезинформацията7 използва и най-малките детайли, за да опровергае 
събитията.   

Един от най-оспорваните елементи в историята за Буча е хронологията на събитията, 
която е представена по различен начин от официалните украински и руски власти. Версията на 
Украйна е изцяло потвърдена от международните медии, докато твърденията на Русия за 
инсценировки на събитията са опровергани. Първото видео с кадри от Буча е споделено на 1 
април в мрежата Телеграм в 18:18 ч. BST8 (20:18 ч. в Украйна), последвано от видео, споделено 
в Туитър в 21:02 ч. BST. И двете видеа показват мъртви тела, лежащи на ул. „Яблонска“ в Буча. В 
периода 1 и 2 април са публикувани и други клипове като всички те са с едни и същи участъци 
от улицата и с едни и същи трупове и отломки, видими в една и съща позиция. 

Публикуването на снимки и видеоклипове, показващи десетки трупове по улиците и в 
масови гробове продължава на 2 април като първата публикация е на Агенция Франс прес в 
17:43 часа. Няколко часа по-късно излизат снимките на Ройтерс, а на 3 април УНИАН 
разпространява снимки на Украинската военна телевизия. На 4 април Ню Йорк Таймс публикува 
задълбочено изследване за събитията в Буча. Направен е анализ на видеоклипове и сателитни 
изображения, предоставени от частна компания, които показват, че много от жертвите са били 
убити отпреди повече от три седмици преди новината за клането да започне да се 
разпространява навсякъде от 2 април. Тази хронология по мнението на Таймс опровергава 
твърдението на Кремъл, че убийствата в предградието Буча са извършени след напускане на 
руските войски  на 31 март9.   

 
7 https://edmo.eu/2022/04/06/fact-checking-russian-disinformation-about-buchas-massacre-part-2/ 
https://edmo.eu/2022/04/04/fact-checking-russian-disinformation-about-buchas-massacre/ 
8 British Summer Time – BST Time Zone*British Daylight Time 
9 пак там. Проверка на руската дезинформация за клането на Буча, част 2 – EDMO (edmo-
eu.translate.goog))автори Лаура Логерсио и Томазо Канета 

https://edmo.eu/2022/04/06/fact-checking-russian-disinformation-about-buchas-massacre-part-2/
https://edmo.eu/2022/04/04/fact-checking-russian-disinformation-about-buchas-massacre/
https://edmo-eu.translate.goog/2022/04/06/fact-checking-russian-disinformation-about-buchas-massacre-part-2/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=wapp
https://edmo-eu.translate.goog/2022/04/06/fact-checking-russian-disinformation-about-buchas-massacre-part-2/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=wapp
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Журналистическият проект Belingcat, специализиран в OSINT10 също развенчава руската 
версия за инсцениране на трагедията. Позицията на Кремъл, в която се посочва, че телата не са 
били на мястото, когато руските войски напускат Буча, а вместо това са били актьори, поставени 
от украинци, за да организират „клането“ и да обвинят Русия за него е отново проверена от  Ню 
Йорк Таймс и показва, че тези тела всъщност са били на същите места много преди руските 
военни да напуснат града. Същото показва и проверката, повторена от ВВС11.    

Опровергана е и версията на Москва за „труп, който си движи ръката“12.  Видеото, 
наречено от Иля Новиков „изключителен материал от Буча“, което показва улица „Яблонска“ 
покрита с убити цивилни, оставени на пътя, не е дело на журналист. То е заснето от човек на име 
Александър, който служи в батальон на украинската армия. За това свидетелстват и думите на 
публикувалия видеото на Александър в социалните мрежи – юристът Иля Новиков -  създател 
на група експерти, които събират доказателства за военни престъпления, годни за съд. Той е 
взел видеото от снимащия и го е качил в своята страница във Фейсбук. Преглед на видеото 
показва, че вдигането на ръка е оптическа илюзия, причинена от петно върху стъклото на 
превозното средство. Записът е правен през затворените прозорци на движеща се кола13, което 
също опровергава твърденията за манипулиране на видеото. 

За неверни и пропагандни се посочват и твърденията на външния министър на Русия 
Сергий Лавров, изказани в италианската програма Rete 4, които преди това са опровергани от 
международната общност, че ужасите в Буча са „фалшификат“ както и че Министерството на 
отбраната е разкрило и други „признаци за видео фалшификати“14. 

 
Мониторингът на разпространено медийно съдържание по темата за военните 

престъпления в Буча констатира, че на този трагичен информационен фон някои представители 
на българските медии изразяват спорни позиции и възгледи за случилото се в Буча. Народният 
представител Александър Симов, който е и водещ в предаването „Актуално от деня“, на 4 април 
2022 г. заявява в програма Българска свободна телевизия - БСТВ, че „много ме е яд и много 
съжалявам, че церемонията по раздаването на наградите „Оскар“ мина, тъй като ако не 
беше минала, фарсът, който се опитват да ни представят, филмът, който се опитват да 
ни прожектират, наречен „Клането в Буча“ щеше веднага да се класира за такава награда.“ 
Симов говори и за „информационен тероризъм“, насочен срещу Руската федерация, подобно 
на говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който определя събитията в Буча като „добре 
режисирано трагично шоу“. 

Друг политик, който е и водещ в телевизия АЛФА ТВ – Волен Сидеров (лидер на ПП 
АТАКА), също застъпва сходни на Симов позиции. Той говори с ирония за журналистите в други 
медии „…започват едни ахкания, хълцане, сълзи и сополи се леят за нещо, което накрая 
сигурно ще се окаже пропагандна лъжа на Зеленски“. Сидеров заявява още, че „това е нелепа, 
инфантилна пропаганда, правена по един тъпанарски, некадърен начин“. Той вижда тук 
„медиен фашизъм под формата на бездарие“. Водещите в трите национални телевизии (БНТ, 
БТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ) са квалифицирани от него като „хора, които си играят на журналисти“, 
а всъщност са „едни кукли, които четат и говорят това, което им е казано – обидно е за 
зрителите“.  

Черна ирония има и в думите на водещия Крум Савов в едноименното му шоу „Крум 
Савов Live“ в програма 7/8 ТV : „И праща (Путин), и праща чеченци или дегестанци да убият,  

 
10 Разузнаване с използване на открити източници чрез извличане на данни и информация със свободен 
достъп за обществеността.  
11 Проверка на руската дезинформация за клането в Буча – EDMO (edmoeu.translate.goog) 
12 Как хората в Буча първо бяха убити, а после Москва ги изкара актьори (svobodnaevropa.bg) 
13 Руската Буча „Факти“ срещу доказателствата – Bellingcat (www-bellingcat-com.translate.goog)) 
14 Неверни твърдения на руския външен министър Лавров, излъчени от италианската телевизия – EDMO 

(edmo-eu.translate.goog)) автор Томазо Канета; Фейк: Масовите жертви сред цивилното население на 
Киевска област са инсценировка. Допълнено | StopFake 
 

https://edmo-eu.translate.goog/2022/04/04/fact-checking-russian-disinformation-about-buchas-massacre/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=wapp
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31783953.html
https://www-bellingcat-com.translate.goog/news/2022/04/04/russias-bucha-facts-versus-the-evidence/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=wapp
https://edmo-eu.translate.goog/2022/05/03/russian-foreign-minister-lavrovs-false-claims-aired-by-italian-television/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=wapp
https://edmo-eu.translate.goog/2022/05/03/russian-foreign-minister-lavrovs-false-claims-aired-by-italian-television/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=wapp
https://www.stopfake.org/bg/fejk-masovite-zhertvi-sred-tsivilnoto-naselenie-na-kievska-oblast-sa-instsenirovka/
https://www.stopfake.org/bg/fejk-masovite-zhertvi-sred-tsivilnoto-naselenie-na-kievska-oblast-sa-instsenirovka/
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да изнасилват,  да късат обеци на живо от ушите и след това вече да разстрелват от упор 
- в гръб. А украинските, миличките, нацистите, те просто са жертви.“ 

 
Наблюдението констатира и разпространението на 05.04.2022 г. в програма Българска 

свободна телевизия - БСТВ на видеоматериал, предоставен от руското посолство у нас, от което 
се вижда насилие върху задържани и разсъблечени млади мъже (руски военни) от въоръжени 
украински войници и поругание на трупове. В картината има маски (разфокусиране) на лицата 
на жертвите и техните мъчители. Тези кадри не се разпространяват в останалите програми на 
доставчиците на медийни услуги. Източникът на материала е съобщен, но без преценката за 
достоверността на кадрите.  

Подобен шокиращ видеосюжет излъчва и АЛФА ТВ / ALFA TV на 08.04.2022 г. от 9:12 до 
10:33 ч., с който насажда национална нетърпимост към Украйна и украинците. В програмата е 
излъчено предаването „Добро утро, българи!“, в рамките на което на цял екран последователно 
се изписва „СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ ИСТИНСКИТЕ УБИЙЦИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ ЗА 
ГЕНОЦИД!“, „ВНИМАНИЕ! ВИДЕОКАДРИТЕ НЕ СА ЗА ХОРА СЪС СИЛНА ЧУСТВИТЕЛНОСТ!“, 
„Доказателство за зверствата на въоръжените сили на Украйна, които застреляха пленени 
руснаци. Една от жертвите е с вързани ръце. Това показва, че руските военни вече са били 
военнопленници и не са могли да се противопоставят“. Неколкократно се показват на цял 
екран близки и общи кадри на четири човешки трупа, върху които има следи от огнестрелни 
рани по телата и около тях има голямо количество кръв. В 09:33:40 ч. на екрана е изписано „ТАКА 
НАРЕЧЕНОТО „КЛАНЕ В БУЧА“ Е ПОРЕДНИЯТ ЗВЕРСКИ ФАЛШИФИКАТ НА „ИМПЕРИЯТА НА 
ЛЪЖИТЕ“15. 
 
 

 
 
Следва подробен опис на разпространеното аудио и аудио-визуално съдържание в 

програмите: 
 

02.04.2022 г. 
Първи лаконични съобщения в програмите, че украинските сили са си възвърнали Буча  

 
БНТ1 

„Денят започва с Георги Любенов“ 
В първите минути на предаването, в новинарската му част, е излъчена кореспонденция 

с кадри от международния видеообмен, съобщена от водещия: руски обстрел над Одеса. 
Източник на информация са „украинските сили“. Информацията за загиналите не е потвърдена 
от други източници. Украинските сили са си върнали контрола над гр. Буча - вторият град в 
района на Киев, който украинците успяват да си отвоюват (след Ирпен). Следва информация за 
други военни действия и за украинските бежанци (свързани с войната, но не и конкретно с Буча). 
В разговорите в студиото присъства темата Украйна, но не и Буча. Татяна Буруджиева – 
политолог, Милен Керемедчиев – политик и дипломат и Асен Генов - журналист, за българската 
позиция за войната в Украйна, военната помощ и т.н. Проф. Калин Янакиев, философ, също 
говори за войната, но също не засяга Буча.  

 
      03.04.2022 г. 
За трагедията в Буча вече има информация с повече подробности и с първи реакции срещу 

жестокостите на агресора. 

 

 
15 За описаното съдържание СЕМ наложи наказание на доставчика „Фондация АЛФА 2018“ за нарушение 
на Закона за радиото и телевизията.  
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БНТ1 
„Денят започва с Георги Любенов“ 

В новинарската част се споменава, че „Украйна е успяла да си върне контрол над целия 
Киевски регион“. „Чуждестранни журналисти“ (източник - недоуточнено кои и от кои агенции, 
най-вероятно кадрите са от международния видеообмен) „успяха да влязат в Буча, която е 
вече под украински контрол. Те съобщават, че на една от улиците е имало около 20 трупа. 
Кметът на града (източник) съобщи, че около 300 души е трябвало да бъдат погребани в 
общ гроб.“ Събеседниците Явор Божанков от БСП (говори по много теми, той е против 
изпращането на оръжие за Украйна) и Стоян Михалев от ДБ (твърдо е за военната помощ за 
Украйна) не засягат по-конкретно темата за Буча. Отново има и материали за украинските 
бежанци в България. 
„Говори сега“ 

Петър Чобанов, депутат от ДПС, говори по много теми, включително за войната в 
Украйна и предоставянето на военна помощ, но не и конкретно за Буча. Има и интервю на 
Симеон Гаспаров - кореспондент на БНТ в САЩ, с д-р Джордж Фридман, геополитически 
анализатор, за войната в Украйна. То е по-глобално, експертът не се спира конкретно на 
геноцида в Буча. Владимир Барзов, икономист, на живо от Сингапур, също говори за 
последствията от войната в Украйна и също не засяга конкретно темата за Буча. 
Централна емисия „По света и у нас“ 

Новината за зверствата в Буча е втора по ред във форшпана. „Русия (източник) отрече 
обвиненията във военни престъпления и определи кадрите от град Буча като фалшиви.“ 
„Украйна си върна контрола над Киевска област, но градовете са разрушени.“ Също във 
форшпана е посочена официалната позиция на Шарл Мишел (източник), председател на 
Европейския съвет. Тя е прочетена от говорител: „Шокиран съм от чудовищната жестокост 
на руската армия в освободения район на Киев. В Буча е извършено клане. ЕС оказва 
съдействие на Украйна и неправителствени организации в събирането на доказателства, 
които да послужат пред международния съд. Предстоят нови санкции от страна на ЕС. 
Слава на Украйна!“ 

Новината за Буча е трета в информационния поток. Започва се с информация от студиото 
– водещата на емисията дава двете гледни точки. Зеленски (източник) определя извършеното 
от руската армия като геноцид. Русия (източник) отрича обвиненията и обявява кадрите за 
фалшиви. Следва репортаж с кадри от международния обмен: „След седмици руска окупация 
Буча е неузнаваема. Няма сграда, която да не е засегната от ударите. Жителите разказват 
за ужаса, който са преживели.“ Следват синхрони с жители на гр. Буча (източник), предградие 
на Киев, известно в миналото с боровите си гори. Те разказват, че не са имали вода и ток, че 
няколко пъти са били между живота и смъртта, че е имало непрекъснати обстрели, веднъж една 
жена вървяла по улицата, някакъв войник стрелял, но не я улучил. Според чуждестранни 
журналисти (източник), само на една от улиците е имало над 20 трупа. Убитите били с цивилни 
дрехи и завързани ръце. Местните власти (източник) разказват за над 300 души, погребани в 
масов гроб. Европейските лидери определят случилото се като умишлено клане и военно 
престъпление: следват техни гледни точки (на Шарл Мишел). Урсула фон дер Лайен, синхрон: 
„Ужасена съм от съобщенията за неописуемия ужас в районите, от които се изтегля Русия. 
Необходимо е спешно провеждане на независимо разследване. Извършителите на военни 
престъпления ще бъдат подведени под отговорност.“ Пуснат е част от синхрон на Зеленски – 
поздравления за освобождаването на района: „Глобалната система за сигурност се провали,“ 
казва той.  Следва още информация – за руски удари в Одеса и околностите. 

В емисията са излъчени и други реакции по темата Украйна и Буча. Чете се позицията на 
премиера Кирил Петков, написана в Туитър (източник): „Данните за цивилни украинци, убити 
от руската армия и снимките от Буча са ужасяващи. Моите най-дълбоки съболезнования и 
солидарност с народа на Украйна. Русия трябва да спре тази война и извършителите на 
тези военни престъпления трябва да понесат отговорност.“ 
Отново има репортажи за бежанци от Украйна. 
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ХОРИЗОНТ на БНР 
Вечерния осведомителен бюлетин в 18:00 ч.  

Първа новина: „Украйна, Европа и САЩ обвиниха Русия във военни престъпления след 
откритите доказателства за убийства на цивилни в град Буча“.  Следва информация за хода 
на военните действия. Излъчен е репортаж – „убити цивилни лежат по улиците на град Буча 
три дни след като руската армия се изтегли и се отказа от настъплението над Киев“. Запис 
на двама жители на Буча - разказ на очевидци мъж и жена. Открит е масов гроб с над 300 души 
и още един с 50 тела. Запис със Сергей Никифоров, съветник на президента, коментар по повод 
сцените в Ирпен, Хостомел и Буча: “Открихме масови гробове, пълни с цивилни. Открихме хора 
с вързани ръце и крака, простреляни в гръб. Беше очевидно, че са цивилни и че са 
екзекутирани.“ Представен е цитат от Туитър на външния министър Дмитро Кулеба: 
„Убийството на цивилни в град Буча е нарочно извършено клане“. Шарл Мишел, председател 
на Европейския съвет, обещава още санкции срещу Москва. Реакции от Берлин, Лондон, САЩ и 
Русия. „В Телеграм руското министерство на отбраната нарече кадрите от Буча фалшива 
новина и твърди, че някои от мъртвите тела мърдат“. Целият репортаж е с 
продължителност 3 минути. Емисията продължава с информация за хода на военните действия 
в Украйна.  

 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 

Централни новини НОВИНИТЕ на НОВА 
В емисията е излъчена новина в 19:08 ч. със заглавие „Войната в Украйна. Сигнали за 

военни престъпления.“ В съдържанието се цитира официалното становище на Германия, 
изразено след показаните от чуждестранни журналисти тела на десетки убити цивилни по 
улиците на град Буча. Случката в град Буча е определена от Берлин като „непоносима“ и като 
резултат от излязлото от контрол насилие на Путин. Показани са замаскирани кадри на тела, 
намиращи се на улицата. Излъчен е разказ на очевидец, който казва, че „по улица Яблонска 
лежат застреляни хора, ръцете им са вързани. Простреляни са в задната част на 
главата…..“. Украинецът казва, че сцените ще бъдат документирани, за да бъдат използвани в 
трибуналите. Показани са кадри на пътища с прогорени автомобили. Съобщено е, че в 
официалния канал на руското министерство в мрежата Телеграм обвиненията за военни 
престъпления в Буча са наречени „фейк“. 
„На фокус“   

В 17:28 ч. излъчено е интервю с украинския посланик в България Виталий Москаленко с 
видеовръзка на живо от посолството. В интервюто посланикът посочва, че от началото на 
войната  не е напускал посолството поради ежечасните проблеми, които изникват във връзка с 
нови удари и бежанската вълна. В коментара за поредния обявен огън и серия от експлозии в 
Одеса, Москаленко обявява за едно „ужасно събитие, което е станало вчера.“ Посланикът 
обявява, че му е дадена информация, че в „Киевска област са намерени стотици хиляди 
убити мирни граждани, които се намират просто по пътя от Киев на север“. Споменават се 
„изнасилени убити жени, хора с вързани ръце, простреляни в глава и такива случаи в масовия 
порядък.“ В допълнение посланикът посочва, че има 3000 установени изнасилени жени. 
Водещата Лора Крумова пита дали и по какъв начин информацията е потвърдена. Москаленко 
отговаря, че тази информация е официално потвърдена и веднага показва направена снимка на 
жени изнасилени и убити. Снимката престоява по-малко от 10 секунди на екрана. Москаленко 
е показан на половин екран – на другата половина се вижда водещата. Тъй като предаването е 
на живо, водещата реагира незабавно като моли госта да не показва подобни снимки, които са 
с неподходящо съдържание за часа на излъчване на предаването и във връзка със зрители и 
деца, които не могат да възприемат такъв тип информация. 
 

ПРОГРАМА БТВ 
btv  НОВИНИТЕ в 19:00 ч 

В началото на централната емисия btv НОВИНИТЕ в 19:00 ч. водещият Юксел Кадриев 
акцентира върху информацията - ракети са ударили пристанището на Одеса, масови гробове на 
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цивилни жертви в Буча. В кадър-текст „Войната: ден 39.“ В 19:13 ч., водещият съобщава, че 
Русия е нанесла ракетни удари рано сутринта и по петролна рафинерия в централна Украйна. 
Виктория Петрова информира, че при прегрупирането на изток руската армия оставя след себе 
си мини по пътищата и жилищните райони, разрушения и убити цивилни. В кадър: „Украйна. 
Промяна в плана. Ракети удариха пристанището на Одеса, Русия се изтегли от Киев.“ Чува 
се глас зад кадър - ракетен удар е унищожил база за гориво на пристанището в Одеса. Атаката 
потвърждавала плановете на Москва да се откаже от превземането на Киев и да се съсредоточи 
към териториални завоевания в Донбас и на юг на Черно море. В кадър: „Украйна. След руската 
армия. В Буча улиците са пълни с цивилни жертви и изоставена техника.“ 

Чува се глас зад кадър – Буча е предградие на Киев, което руските части се опитали да 
превземат още в първите дни на войната. Месец по-късно улиците са задръстени от разрушена 
руска бронирана техника. На асфалта още лежат телата на убитите цивилни. Включено е 
изказване на Василий, местен жител на Буча, че танкът зад него започнал да стреля, като 
Василий ги нарича „кучи синове“.  Два месеца живели в мазетата, имали храна, но нямало ток, 
нямало газ, слагали съдовете с водата над свещите, за да я стоплят, спали с ботушите, за да не 
им било студено. 

Глас зад кадър - мирните жители са били избити изненадващо, докато са вървели 
спокойно на улицата. Включено е изказване на Сергий Никифоров, съветник на президента 
Зеленски, който казва, че е трудно да се опише какво заварили в  наскоро освободените Буча, 
Гостомел или Ирпен. Гледката била сърцераздирателна, открили масови гробове с хора с 
вързани ръце и крака, убити с изстрел в главата. Това били цивилни, екзекутирани 
хладнокръвно.  

Глас зад кадър - в обсадения Мариупол руското командване обвинило Червения кръст, 
че е провалил планираната за предния ден евакуация по седем хуманитарни коридора. 
Същевременно трите балтийски републики едновременно се отказали напълно от доставки на 
природен газ от Русия, макар че до този момент зависили до голяма степен от тях. 

Няма неблагоприятни кадри в репортажа по темата Буча. В кадри се виждат - кълбо дим 
над разрушената база за гориво в Одеса; по улиците на Буча - разрушена военна техника 
(танкове), военни.  В дълбочина има разфокусиране на кадрите. 
 
 

04.04.2022 г. 
Правят се паралели между Буча и Сребреница. Русия отрича обвиненията за извършване на 
военни престъпления в Буча. Аниматорът Теодор Ушев създава плакат, представящ войната 
през очите на дете, което вижда своя убиец. Международният наказателен съд е започнал 
разследване за Буча. Нов пакет санкции подготвя ЕС срещу Русия. Световни лидери 
коментират зверствата като непоносими, садистични, тежък удар в стомаха. Коментар на 
Александър Симов в БСТВ за клането в Буча като „фарс“ и медийна манипулация. 

 
БНТ1 

„Денят започва“ 
Анонс в самото начало на предаването (но не като първа новина) за ужасяващите кадри 

от Буча. Обявява се и коментар на Надежда Нейски (бивш външен министър и бивш посланик в 
Турция) по темата по-късно в „Денят започва“. Анонс и за световните реакции на снимките в 
Буча, които ще се обсъждат в новините. Наречени са военни престъпления. Водещата на 
предаването добавя и другата гледна точка в разговора си с водещата на новините, излъчен като 
своеобразен анонс в началото на предаването: „Русия отрича.“ „Всичко това ще бъде показано 
в новините“, добавя тя.  

В кратките новини в предаването „Денят започва“ е излъчено следното редакционно 
съдържание по темата: Одеса и Херсон са подложени на артилерийски огън. „Светът остро 
осъди действията на руските въоръжени сили в киевското предградие Буча. В медиите 
(източник) се появи информация за трупове по улиците и масови гробове след изтеглянето 
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на руските военни (кадрите показват разрушения, но не и сцени на жестокост и насилие). Русия 
отрича обвиненията във военно престъпление.“  

Водещата отново подхваща темата в минутите след новините:  „шокираща  жестокост 
на руската армия към цивилното население“, това обявиха поне официалните украински 
власти (източник). След тези думи е излъчено повторение на обобщаващия репортаж от 
централната емисия „По света и у нас“ от предишната вечер (без изказването на Фон дер Лайен) 
– трети ден Буча е под украински контрол. До преди войната красивите борови гори в района са 
притегателни за жителите на столицата. След седмици руска окупация Буча е неузнаваема. 
(кадри с разрушения, без трупове и жестоки сцени). Следват репортажи по други въпроси, 
свързани с войната в Украйна. 

В 6:38 ч. отново има повторение на разширения репортаж, излъчен в централната 
емисия „По света и у нас“ предишната вечер (без изказването на Фон дер Лайен). Този път, 
обаче, има продължение на сюжета с последна информация от 4.04. сутринта – водещата 
насочва вниманието към новинарския сайт на БНТ. Отново в кадър се появява надпис „Десетки 
цивилни са убити в освободения град Буча“. Одеса и Херсон също са били подложени на огън. 
„Седем души са загинали и над 30 са ранени след удар по квартал в града.“ Следва 
информацията: „Светът осъди случилото се в Буча. Русия отрича тези обвинения във военно 
престъпление.“ Местни медии и прокуратурата в Харков са посочени като източник на 
информацията. 

За втори път водещата анонсира участието на Надежда Нейски, правейки едновременно 
с това преглед на уеб страницата на БНТ. Разговорът ще протече с въпросите: Как случаят Буча 
получава отзвук отвъд океана? Как се отразява това на преговорите за мир? Какво се прави в 
САЩ, за да се помогне на Украйна? „Кадрите може да се видят на страницата на БНТ“, 
анонсира водещата за заснетото от чуждестранните кореспонденти в Буча (кадрите не са 
брутални, но има разрушения). На уеб страницата на БНТ има също архив на събитията от ден 
първи на войната, с всичко излъчено. Отново се припомня, че чуждестранни журналисти 
(източник) откриват около 20 трупа на една улица, някои били завързани. Масов гроб с 300 
души. От руска страна (другата позиция) „това било украинска провокация“. Руската страна 
пита, защо още веднага след влизането в града украинците не са излезли с информации за 
масови убийства. Според Москва, това е постановка. Според водещата фактите, които разказват 
очевидци и журналисти на място, говорят достатъчно. Повтаря се позицията на Шарл Мишел за 
„клане“ в Буча. Отново се изчита изявлението му, цитирано от водещата. Припомня се реакцията 
на Антъни Блинкен, държавен секретар на САЩ, че „тези кадри са абсолютно ужасяващи“. 
Гледката на множество тела на цивилни е „тежък, непоносим удар“; „не може да не 
възприемете тези кадри като удар в стомаха.“  

В Новините в 7:00 отново има повторение на основните новини по темата: осъждане на 
случилото се в Буча, ужасът от гледката на трупове по улиците, Русия отрича.  

По-късно в предаването е излъчено интервюто с Надежда Нейнски, дипломат (по скайп, 
директно включване от САЩ). Тя говори по-общо за очакваното развитие на конфликта и 
преговорите за мир Русия-Украйна, но засяга и случая в Буча: Повече от очевидно е, че може да 
се говори за военно престъпление. На нея фактите й напомнят за Сребреница. Кадрите минават 
по целия свят. Това е човешки геноцид. Нелепо и жестоко е. Действията на Русия говорят повече 
от дадените обещания. Всички очакват мир, но тези кадри показват, че Путин ще изгуби тази 
война. Има една критична маса от хора в Русия, които са способни да направят или да оправдаят 
подобни неща и това е страшно. Русия отрича зверствата. Твърдят, че това е украинска 
провокация. Те твърдят, че провокация е всичко случващо се, но това не подменя отговорността 
им. Когато руската армия е била в Буча, не е имало възможност да се правят снимки там. Но 
после снимките на чуждестранните журналисти показват през какво са преминали жителите на 
Буча и какво се е случвало там в 21-ви век. Трудно е руснаците да свалят отговорността от себе 
си. Трябва да се направи разследване. Каква да бъде реакцията на света? Действат ли 
икономическите санкции? Зависи как ще се развиват преговорите. Санкциите действат. Ще се 
засилят. Министърът на отбраната на Германия призовал във връзка с кадрите от Буча да се 
премине към забрана на внос на енергийни суровини от Русия, макар че Германия е много 
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зависима от тях. Въпросът сега е, каква цена сме готови да платим всички ние, за да може да се 
случи необходимото? Няма друг начин да се спре войната в Украйна. Два милиона са напуснали 
страната. Има хуманитарна катастрофа в Украйна, разговор за преговорите е по-мащабен.  

Блиц коментар на Велизар Шаламанов за ужасяващите кадри от Буча. Водещата 
подчертава, че „пропаганда има и от двете страни“. Каква да бъде международната 
реакция?“, пита тя. Отговорът е – независимо разследване със санкции на ООН. В Русия 
очевидно са пренебрегвали обучението по Женевските конвенции. Пропаганда е от страна на 
Кремъл да обвиняват ръководството в Киев, че са наркомани и нацисти, че се извършва геноцид 
в Донбас. Но там също е имало нередности, които международното разследване трябва да 
потвърди. Да се разбере къде се коренят причините за жестокостите. Възможно ли е това да е 
украинска провокация?, пита водещата. Отговорът е: Информационната война е продължение 
на конвенционалната. Определено се води информационна война. Трябва да вярваме на 
фактите, които са доказани чрез независимо международно разследване, а не на пропагандата 
от медиите. Дава се пример за некоректна пропаганда – източници от т.н. ДНР съобщават, че 
бойци от батальона „Азов“ са унищожили български кораб. Това е опровергано по-късно от 
Министерство на отбраната. Институциите трябва да говорят и да подпомогнат гражданите.  

Друго интервю отново насочва към онова, което се случва в Украйна: за възмущението 
в западния свят от зверствата в Буча, от труповете по улиците, (някои от тях  – със завързани 
ръце), говори Асен Генов - автор и  водещ на рубриката „Контракоментар“. (Той се включва с 
коментар по скайп.) Във време на война фактите трудно могат да бъдат проверявани и 
доказвани. Тук Генов приключва със съмненията кой може да го е извършил. „Днешният режим 
в Москва има всички характеристики на фашизма, включително извършването на военни 
престъпления.“ Разказите на очевидци, на кмета на градчето Буча, журналистическите кадри 
на чуждите кореспонденти, и присъстваща там, доколкото му е известно, международна група 
от разследващи криминалисти, нееднократно са потвърдили истинността на изнесената 
информация за зверствата. Може да установи часа на смъртта на невинните жертви, причината 
е ясна - застреляни от упор в тила. До момента – приблизителният час на смъртта съвпада с 
времето, когато градчето е било под руски контрол. Анонимността е малко вероятна като 
умишлено търсен ефект. При по-нататъшни разследвания от украински и международни 
комисии ще бъдат уточнени частите и поделенията, които са били в града. Извършителите ще 
могат да бъдат наказани. Като казва кой е извършителят – без съмнение, военните 
престъпления се извършват от Русия на територията на Украйна. Събеседникът отговаря и на 
други въпроси, свързани с войната в Украйна. 

БНТ обръща специално внимание на фалшивите новини – част от интервютата и 
репортажите са с образователен характер с цел как да различим фалшивите новини, троловете 
и т.н. Александър Христов от Българска асоциация на ПР агенциите говори по този въпрос в 
„Денят започва“. Оръжията за победата на доброто са в наши ръце – технологии и морал. 
Традиционните медии са сочени за поле на манипулации, а мрежите са сочени като извор на 
истината. Според него, в момента медиите имат възможността, благодарение на ставащото в 
социалните мрежи (изобилие от тролове и фалшиви новини от непроверени източници), да 
получат по-голямо доверие. Медиите имат възможност да проверяват и да доставят достоверна 
информация, особено ако държат на нивото и авторитета си. Всеки ден в БНТ се работи, за да 
се стига до проверена информация и анализи, които си заслужава да бъдат чути, подчертава 
водещата в края на интервюто. 
„Още от деня“ 

В една по-различно зададена тема (от водещата Надя Обретенова в предаването „Още 
от деня“) - за или против кръщаването на улица „Героите на Украйна“, в рамките на въпроса „да 
се предостави ли военна помощ на Украйна?“, двама от събеседниците засягат темата Буча. 
Борислав Бориславов от ГЕРБ-СДС не приема, че прекръщаването на улицата е провокация: 
агресията на Путин изумява със своята жестокост на фона на това, което виждаме в Буча. 
Веселин Калановски, общински съветник от ДБ  е на мнение: „Ако някой не е убеден след 
случващото се в Буча, че трябва да се предприеме кръщаване на улицата, то подобен 
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индивид няма да бъде убеден от нищо...“ Иван Виделов от БСП е против преименуването на 
улицата, не се изказва за Буча.  
Централни новини „ По света и у нас“ 20 ч.  

Във форшпана, но не като първа новина,  се появява анонс с надпис „След зверствата 
в Буча“: Зверствата в Буча потресоха света – от световните лидери до артистите. Пуска се част от 
синхрон с аниматора Ушев, който рисува плакат „с треперещи ръце“. Европа и Америка 
обмислят нови санкции. Русия отрича и иска свикване на Съвета за сигурност на ООН. (Двете 
гледни точки са още в анонса). 

Зверствата в Буча са четвърта новина в информационния поток – водещите в кадър 
анонсират темата: светът реагира с възмущение след информациите за масовите убийства в 
Буча. Открити са хора, застреляни от близко разстояние, вързани, в масови гробове. Светът 
трябва да признае тези военни престъпления за геноцид – преразказана е позицията на 
украинския президент Зеленски. Обмислят се  нови санкции срещу Русия. Байдън нарича Путин 
„военнопрестъпник“ и ще настоява за съд. Русия отрича обвиненията и иска свикване на Съвета 
за сигурност на ООН. Обобщение на реакциите по случая в Буча е поднесено в репортаж с кадри 
от чуждестранния обмен: Около 50 жертви са намерени в Буча – градче, разположено на 40 км 
от столицата. Украинските власти (източник) съобщават за общо 420 цивилни убити в района на 
Киев и разследват престъпленията. Сателитни снимки показват отворен масов гроб с човешки 
останки. Зеленски говори за  военни престъпления, хиляди убити, отрязани крайници, 
изнасилени жени и т.н. Изтъкнати са позициите на Макрон (че това е  военно престъпление), на 
полски премиер Муравецки, който определя случилото се като геноцид. „Ако се позволи 
повторение на подобна трагедия, виновният също ще носи отговорност“. Излъчва се част от 
синхрона на Матеуш Муравецки, с въпроси към Путин – разговарял ли със Зеленски, опитал ли 
се е да предотврати нещо? След случилото се това е безпредметно. „С престъпници не се 
преговаря, с престъпници се води борба.“ „Бихте ли преговаряли с Хитлер, или с Пол Пот?“  
Западът обсъжда нови санкции16. Берлин търси алтернативи чрез гръцки газов износ. Рим и 
Париж също искат санкции. Открити са мини в Киев. Пуска се синхрон на Виталий Кличко, кмет 
на Киев: „Агресорът трябва да плати висока цена за живота на хиляди украинци. Няма да 
простим стореното в нашите градове и на нашите жители.“ Цитирана е позицията на 
премиера Кирил Петков, прочетена от профила му във Фейсбук: „ужасяващи са данните за 
масови убийства в Буча“. Брюксел обещава да потърси отговорност – пуснат е синхрон на Петер 
Стано, говорител на Европейската комисия. Показана е и другата гледна точка: „Кремъл 
отхвърли обвиненията, обяви, че има данни за манипулиране на кадрите и оспори 
календарната последователност на изнесените факти.“ Ще искат внасяне на въпроса в ООН. 
Пуснат е синхрон на Лавров, който обяснява кремълската гледна точка – руските сили напълно 
се изтеглят, дни преди да бъдат направени снимките. На 30-ти март кметът влиза в Буча, на 31-
ви – кмет обявява, че всичко е наред. А сега говори друго. Изводът на руската страна е, че това 
е постановка. САЩ, от своя страна, ще поискат Русия да бъде изключена от органа за правата на 
човека към ООН.  

Коментар по темата, погледната в по-широк аспект, е поднесен в студио от 
външнополитически редактор на БНТ: той разглежда въпроса за международното право по 
отношение на военните престъпления. Има правила, определени от международното право по 
време на война. Одобрени в Женевските конвенции. Не може да се убиват целенасочено 
цивилни и военнопленници, да се мародерства, да се изнасилва, да се тормози цивилното 
население, забранено е химическо оръжие и т.н. Що се отнася да случая Буча, Международният 
наказателен съд вече започна разследване. Изпратен е екип, който да събира доказателства.  

В централната емисия има и повторение на част от интервюто с Н. Нейски в „Денят започва“, 
където тя нарича престъпленията в Буча „геноцид“.  

В емисията са излъчени и няколко кадъра, съдържащи снимка в София на мъж, протестиращ 
с вързани ръце пред Руския културен център в София. Служители на центъра се опитали да 
изгонят протестиращия Давид Джамбазов. Охраната не е разрешавала да се снима. Посочен е 

 
16 Става дума за шестия пакет санкции.  
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източникът на информацията и снимките - Десислава Симеонова от Българския Хелзинкски 
комитет. Снимката е направена от нея и публикувана в социалните мрежи, казва редакторът.  

Емисията съдържа и интервю на аниматора Теодор Ушев, който не е безразличен към 
случилото се в Буча. Синхронът с него е много вълнуващ. Той изразява своето възмущение и 
ужас. Разказва как се е вдъхновил да направи плакат, изобразяващ войната през очите на дете, 
виждащо своя убиец. Ужас и ярост има в неговото изказване. (Гласът му трепери, емоционално 
изказване, по скайп). Аниматорът иска да мълчи в памет на загиналите жени, деца, хора. Отчаян 
и безсилен, в този момент се съмнява, че изкуството може да спаси нещата.  

 
ХОРИЗОНТ НА БНР 

„Преди всички“ 
Основната тема  в предаването „Преди всички“ е БНБ. Събитията в Буча присъстват с 

репортаж в кратките новинарски емисии като трета новина – обвинения от страна на Украйна 
към Русия във военни престъпления. Русия отрича, като са представени кратки реакции от 
Европа. Новините в 7:00 – ООН поиска независимо разследване, Русия смята случая за 
провокация от страна на Украйна и поредната „постановка на киевския режим за Западните 
медии“. Останалите теми в предаването са вътрешнополитически – войната между МВР и 
прокуратурата, БНБ и други. Извън Новините, темата за Буча отсъства в предаването.  

 
 
„Нещо повече“ 
В предаването „Нещо повече“ в 16:00 ч. първи гост е Проф. Тодор Галунов – трусовете в 

коалицията, разговорът за изпращане на военна помощ за Украйна като разделителна линия за 
управляващите. 

В 16:44 – коментар към „водещата световна тема – обвинения към Русия във военни 
престъпления, ООН поиска самостоятелно разследване“. Представени са отзиви от Европа, 
както и позицията на Русия. Коментарът на водещата е като прелюдия при представянето на 
следващия гост Татяна Ваксберг, журналист в „Свободна Европа“ по темата каква трябва да бъде 
световната реакция в случая? „В България разговорът се подмени с фалшив аргумент (от 
Президента, БСП, Възраждане) твърдейки, че предоставянето на оръжие за Украйна по 
същество представлява заемане на страна, което не е вярно според устава на ООН. Десет 
държави отвориха дела за престъпления в Украйна. Идва един момент, в който 
неутралитетът не е възможен и това е в момент на военна агресия. Принципът на 
универсалната юрисдикция се прилага при военни престъпления, престъпления срещу 
човечеството и геноцид, когато става дума за  националните граници са практически 
заличени.“ 

Въпреки директното поставяне на темата за събитията в Буча, разговорът е по-общ, 
самият случай не се засяга с подробности, не са представени детайли, интерпретации, няма 
излишно емоционално натоварване. Разглежда се повече чисто юридическата страна на 
въпроса – какви са юридическите възможности на останалия свят спрямо тези събития, 
представят се международните реакции и т.н. Самите обвинения към руската армия по 
същество не са тема в разговора. Единствено коментарът на водещия при откриването на 
интервюто реферира разговорът с госта конкретно към събитията в Буча. Извън това 
встъпително изречение, не се споменава нищо по-конкретно, не се коментират позициите и 
твърденията на двете страни по случая. 

Вечерния осведомителен бюлетин в 18:00 ч. 
Във Вечерния осведомителен бюлетин в 18:00 ч. новината за Буча присъства в кратките 

акценти в началото на емисията като трета новина. В разширената част от новините е след 
вътрешните новини в 18:13 „Президентът Зеленски посети град Буча, където обвини Русия, 
че войниците ѝ са извършили зверства срещу цивилни“. Следва репортаж с цялостно 
обобщение за войната в Украйна, прогнози за хода на преговорите, като в него се съдържа и 
синхрон на Зеленски „Убийци, мъчители, изнасилвачи и крадци, които се наричат армия и 
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които заслужават само смърт след стореното от тях. Убийствата в Буча са военни 
престъпления и ще бъдат признати от света“.  

Целият репортаж е 2 минути, като се позовават на различни източници, извън руски. 
Следващият репортаж е от кореспондента на БНР в Москва Ангел Григоров, който представя 
руската позиция по темата. „Русия категорично отхвърли обвиненията за Буча и наричат 
кадрите постановка и провокация“, след което има изказвания на Дмитрий Песков и Сергей 
Лавров, като Русия също иска свикване на Съвета за сигурност към ООН. Репортажът е 2 мин. по-
късно в емисията има друг репортаж, че ЕС подготвя допълнителни санкции към Русия след 
обвиненията за военни престъпления в Буча. 

В новините са предложени всички гледни точки по случая без да има превес на някоя от 
страните. Темата е представена по-скоро в политически план – поредният повод за взаимни 
обвинения от двете воюващи страни, а не като човешка трагедия.  
 

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей, България“  

Новина със заглавие „Сигнали за военни престъпления на Русия, атака в Одеса“. В 06:20 
часа водещата Мира Иванова анонсира темата „клането в Буча“. Показани са кадрите, които по 
думите на водещата, са обиколили всички световни медии предния ден. Кадрите са замъглени, 
не се виждат трупове. Новината е изнесена като информация за много мъртви хора, които 
буквално са били убити докато карали колело, пътували в автомобилите си или пък отивали 
пеша до магазина. Съобщени са думите на украинския външен министър Дмитро Кулеба, че 
клането в Буча е било съзнателно извършено. Цитирани са негови думи, че „руснаците искат 
да унищожат колкото се може повече украинци, трябва да ги спрем и да ги изхвърлим. 
Настоявам за нови опустошителни санкции от Г – 7 сега.“ Съобщено е, че това са 
официалните думи на Кулеба от Туитър. Още - цитирани са думите на Михайло Подуля – 
съветник в украинската президентска канцелария - отново от Туитър „Регионът на Киев, адът 
на 21 век. Телата на мъже и жени, убити докато са с вързани ръце. Най-тежките 
престъпления на нацизма отново са в Европа. Това е направено съзнателно от Русия.“ 
Изнесена е и официалната руска реакция, която е, че това е поредна провокация от страна на 
украинските сили. 

Излъчено е интервю с кмета на град Буча – Анатолий Федорюк, които казва, че „по улица 
„Яблонска“ лежат разстреляни хора, ръцете им са вързани, простреляни са в задната част 
на главата. Можете да си представите какви неща са вършени тук. Ще документираме 
това, за да бъде използвано в трибуналите“. Коментар е даден и от военни на място, които 
казват че е очевидно, че жертвите са цивилни хора. 

Изчетено е официалното становище на президента Зеленски, който обвинява Русия в 
извършване на геноцид в Украйна – думите са цитирани от интервю за американския канал CBS 
Си Би Ес. 

На фона на кадри от „Канал Молния„ в ежедневния коментар от международния 
редактор Любомир Бояджиев в 07:16 часа е спомената темата за Буча като е посочена 
единствената досега реакция от страна на Москва, че информацията е пропаганда на украински 
радикали. Коментарът продължава с кадри от улиците на Буча, на които отново са замъглени в 
картината лежащите мъртви тела. Надписът на новината е „Ужасът в Буча. Десетки убити 
цивилни по улиците.“ Редакторът коментира, че е трудно на този етап да се повярва на Русия, 
че украинците сами ще избият свои съграждани, за да покажат нещо на света. Съобщено, е че 
днес е поискано от Русия извънредно свикване на Съвета за сигурност. В коментара от водещата 
Мира Иванова случката Буча е наречена най-яркото проявление на войната до сега – „безцелна 
и безсмислена смърт на цивилни хора“. Редакторът споменава за информация от първо лице 
на украински граждани, държани под окупация, за всички зверства, които са преживели. 
  В 08:08 ч. в студиото на „Здравей, България“ са представени гостите ген. Атанас Запрянов 
– военен експерт и бивш зам. -министър на отбраната и Петко Георгиев (журналист), които са 
поканени в дискусия за войната в Украйна, темата за отпускане на военна помощ от българска 
страна и евентуалните сценарии за бойните действия в Украйна. Преди началото на дискусията 
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е осъществено включване на живо с украинеца с български произход Юрий Косев, живеещ в 
Киев, за коментар по темата Буча. Косев коментира реакцията на хората в района и руската 
позиция, че не руски военни са причинили зверствата като „пълни простотии“. Косев казва, че 
това са „митове и легенди за оправдание на едни зверства, които продължават вече 8 
години“. Гражданинът посочва, че проблемът не е само в Буча, тъй като е завзет доста голям 
район. Разказва за свое посещение с националната гвардия в района на Иванков, около 40 км 
от Киев, където са помагали за товарене на трупове, тъй като са установени много избити. 
Разказва за минирана количка на убита майка с бебе, която избухва и ранява смъртоносно трима 
военни. На въпрос на водещата за причината за тези разрушения и убийства, Косев предава 
думи на очевидци „искаме да ви е страх“. Юрий Косев разказва история на свой близък от 
района на Буча, които става свидетел на разстрел на момче. На въпроса защо го правите, 
отговорът е бил „да имате респект и да ви е страх.“ 
Централни новини НОВИНИТЕ  на НОВА 

В 19:08 ч. в емисията новини следва специално отделено време за „Войната в Украйна“, 
като първа е излъчена новината за острата световна реакция по повод на Буча. Съобщено е, че 
след освобождаването на града са открити телата на десетки застреляни цивилни. Анонсирано 
е още, че Западът готви нови санкции срещу Москва. Новината е излъчена с кадри от улиците 
на Буча, а надписът е „Сигналите за жестокости на руски военни. Москва отрича. Западът 
готви нови санкции.“ Излъчени са думите на президента Володимир Зеленски от мястото на 
събитието. Зеленски назовава действията като военни престъпления, които казва, че ще бъдат 
признати от света като геноцид. „Знаем за хиляди убити и измъчвани, с отрязани крайници и 
изнасилени жени, убити деца.“ Съобщава се за намерени заровени трупове в набързо изкопани 
гробове, някои от жертвите са с вързани зад гърба ръце. Дава се картина на трупове, увити в 
черни чували. Говори се за повече от 400 цивилни са открити в освободените територии. 
Съобщено е, че Вашингтон, Париж и Берлин подготвят нови санкции срещу Москва. Излъчено е 
изказването на канцлера на Германия Олаф Шолц, който обявява, че страната ще продължи да 
предоставя оръжия на Украйна. Президентът на Франция Еманюел Макрон определя кадрите 
като „непоносими“ и че има налице данни за военни престъпления. Обявено е, че Русия е 
поискала събиране на Съвета за сигурност към ООН и официално на сайта „Минобороньi Росии“ 
е определила информацията за военните престъпления като провокация. Казва се още, че през 
времето, когато това селище е под контрола на руските военни сили, нито един местен жител, 
не е пострадал от насилствени действия. Препредава се и изказването на говорителката на 
външното министерство в Москва по обществената телевизия Россия 1, която заявява, че зад 
провокацията в Буча стоят САЩ и НАТО. 

Обявено е, че президентът Путин е подписал указ за ответни мерки в отговор на 
„неприятелски действия на чужди държави“. Александрина Аврамова – международен 
редактор обяснява че наредбата преустановява издаването на визи за някои държави от ЕС 
както и за Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн. Казва се, че мерки влизат в 
сила още днес. 
 

ПРОГРАМА БТВ 
„Тази сутрин“  

На 04.04.2022 г. в предаването „Тази сутрин“ в 06:37 ч. Цветана Балабанова, 
международен редактор в btv НОВИНИТЕ, съобщава, че е 40 ден от началото на войната в 
Украйна и се очертават за Русия нови тежки санкции, тъй като светът осъдил убийството на 
цивилни след кадрите от предния ден на мъртви хора, осеяли улиците на Киевското предградие 
Буча. Цветана Балабанова посочва, че  американският държавен секретар Антъни Блинкен 
определил видяното като „удар в стомаха“, а френският президент Еманюел Макрон - като 
„непоносимо“, британският премиер Борис Джонсън го описал като „презряна атака и 
доказателство за извършените от руските сили военни престъпления“, а германският 
министър на отбраната заявил, че ЕС трябва да помисли за забрана на вноса на руски газ. През 
нощта руската армия е нанесла нови удари срещу Одеса. Според Киев, предният ден от 
Мариупол и района на Луганск са били евакуирани близо 3000 души. Преди около час 
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украинският президент Володимир Зеленски се обърнал с ново видеопослание към публиката 
на наградите „Грами“, призовавайки за каквато и да е подкрепа, само не и за мълчание. 

Няма неблагоприятни кадри в репортажа по темата Буча. На екрана се виждат 
разрушени пътища, обгорели сгради, разрушени танкове,  бойна техника, автомобили. Виждат 
се военни в района, както и жители с велосипеди. 

Водещият на предаването „Тази сутрин“ Златимир Йочев коментира, че тонът на Киев в 
момента е за  край на заявките само за съпричастност и че трябват много твърди санкции и 
мерки, независимо дали са икономически, или реална военна подкрепа за Украйна. По думите 
на Йочев, Буча е сравнявана със Сребреница. Буча наистина е станала символ и нарицателно на 
ужасите на войната във Украйна. По думите му, там гледките са изключително тревожни, 
изключително шокиращи.  Златимир Йочев споменава разговор в предаването с българка, която 
е успяла да тръгне и да избяга от ужаса на Буча. Нещо, което тя е разказвала преди седмици, се 
е запечатало в съзнанието на водещия - как са ходили  по трупове, как в дворовете на къщите 
им влизали танкове. По думите на Йочев, освен гробище на хора, Буча в момента е място, където 
буквално са стигнали за последно част от руската военна мощ - там има едни железни скелети 
на танкове, на бронетранспортьори, на цистерни, защото точно  там дроновете „Байрактар“ са 
ги обстрелвали, изглежда ужасяващо това място. Цветана Балабанова допълва, че има масови 
гробове, за които разказват журналистите, влезли в Буча през последните 24 часа. 

В кадър се вижда рисунка на аниматора Теодор Ушев, която се казва „Буча - символ на 
руското зверство в Украйна“. Водещият на предаването казва, че това е написано под 
рисунката във Фейсбук страницата на „Площад Славейков“. По думите на Йочев, творецът 
достатъчно добре е пресъздал - едно око, вътре със символа Z, с тъмното, черното лице на 
войната, което дебне отзад. Чува се глас в студиото, че наистина са смразяващи кръвта кадри. 
Водещият на предаването казва, че всичко това се е появило на бял свят, след като руската 
армия се е изтеглила реално от предградията на Киев.   Дали реално руските амбиции за 
превземане на най-големия град, ключов, са факт, дали пренасочването изцяло към източната 
част на страната и целите вече остават Донецк и Луганск, предстои да се разбере, ще има 
анализатори, военни експерти в студиото, ще се види променя ли се изцяло тактиката на руската 
армия. 

В емисиите btv НОВИНИТЕ в 07:00 ч., в 08:00 ч., в 09:00 ч. водещата Виктория Готева 
съобщава за нови удари срещу Одеса и световни реакции след появилите се предния ден кадри 
на убити цивилни в киевското предградие Буча.  

В предаването „Тази сутрин“ в 07:10 ч. водещият казва, че вече 40 дни ставаме и 
заспиваме с информация за военните действия в Украйна, надявайки се, че най-лошото ще 
отмине, за съжаление обаче, най-лошото сякаш тепърва започва да намира своите проявления 
и буквално да ни разтриса със своята жестокост и покъртителни картини. Светът е научил за 
изстъпленията, за убийствата на цивилните в Буча. За ситуацията в този град след тежките боеве 
от последните седмици разказва Екатерина Пеева, българка, успяла да избяга от ужаса на 
войната там. Чрез видеовръзка от с. Дълбоки Екатерина Пеева разказва, че почти всичките 
снимки на най-страшните моменти са  на нейната улица, изживели са го,  видели са го. Жената 
казва, че без сълзи е много тежко да се гледа. Тя казва, че по-възрастни нейни комшии са 
останали там и са добре, достигнала е до тях хуманитарна помощ, спасени са. Казва, че 
украинските войски  са в Буча, има страшно много убити - 280 човека има в Братска могила, а 
неин съученик, с когото е учила 6 години, в момента помага в Буча и казал, че се чакат още 1500 
чувала за трупове. Жената казва, че тази седмица са страшно много жертвите. На нейната улица 
са били убити много мъже, имало убити много деца, изнасилени много хора и казва, че е 
страшно. Буча се е оказала по средата между Гостомел и Ирпен, може да се мине от три страни 
в града и така се е случило, че са влезли в техния град. Ирпен и той е много пострадал, повече е 
пострадала инфраструктурата, но в Буча има много жертви. Такива войски са влезли, не знае 
какво да каже за тези хора, не са хора. Казва, че предния ден се е чула с комшийка, която живее 
отсреща на тяхната къща. Комшийката й разказала, че тръгващите си военни казвали, че не са 
знаели, че отиват в Украйна да воюват, а са били на специална операция. Съседката разговаряла 
с военен, който казал, че е убивал мирни жители, защото е война и не щади никого. По думите 
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на Екатерина Пеева, официално населението на Буча е 40 000, а неофициално е 50-60000 души. 
В Ирпен неофициално са 100000. Хората си купуват апартаменти, пък регистрацията им е в Киев. 
Сега са под 5000 души. Казва, че тя ще е първата, която ще се завърне в Буча. Трудно е да се 
влезе в града, пътят е миниран, проверяват всяка кола. Жената казва, че всички ще се върнат -
въпрос на време е - месец, месец и половина -два. Жената казва, че  в Буча имат храна, топъл 
обяд, има хуманитарна помощ, има всичко. 
  В кадър надпис: „Жертвите и разрушенията в Буча. Каква е ситуацията в града след 
оттеглянето на руската армия?“ 

В предаването „Тази сутрин“ в 07:51 ч. гостите в студиото Димитър Гърдев, експерт по 
международна сигурност, и Петър Карабоев, журналист и заместник - главен редактор на в. 
„Дневник“, коментират темите за хода на войната, военната помощ за Украйна, ще плаща ли 
България руския газ в рубли. По темата за Буча, Димитър Гърдев посочва, че се говори за 
разследването и цитира думите на Столтенберг, че  не е изтегляне на руските войски, а 
прегрупиране, това е опасното - руската армия не е победена в Киев.  Петър Карабоев 
коментира, че е специфично да се докаже военно престъпление, за което се изисква време, и 
посочва, че войната е отвратително нещо. Доказването на Буча тепърва предстои, в момента е 
фазата на естествено човешко отвращение от това, което се е случило като Карабоев пояснява, 
че военен престъпник е юридически термин. 
„Лице в лице“  

В предаването „Лице в лице“ в 17:37 ч. водещата Цветанка Ризова казва, че и Русия, и 
Украйна искат Съветът за сигурност да обсъди зверствата в Буча. Припомня какво е казал 
съветникът на Зеленски за геноцида, който е заварил в Буча, припомня за призива на украинския  
президент по време на наградите „Грами“ към световната общност. Изказване на Сергий 
Никифоров, съветник на президента Зеленски, който казва, че е трудно да се опише какво са 
заварили в наскоро освободените Буча, Гостомел или Ирпен. Гледката е сърцераздирателна, 
открили масови гробове с хора с вързани ръце и крака, убити с изстрел в главата. По думите му, 
това са цивилни, екзекутирани хладнокръвно. Изказване на президента Володимир Зеленски, в 
което казва, че се бият срещу Русия, която носи ужасяваща тишина със своите бомби - тишината 
на смъртта, и моли да  запълнят тишината със своята музика,  да ги подкрепят както могат, само 
не и с мълчание. 

В предаването „Лице в лице“ в 17:39 ч. гостът в студиото Христо Христев, преподавател 
по европейско право, коментира темата за войната и международното право, за общото 
правило на водене на военните действия, без целта да са  мирни граждани и инфраструктура, 
която е част от цивилната инфраструктура. Гостът в студиото коментира, че от началото на 
военните действия, които Русия извършва в Украйна, се наблюдават редица случаи, в които се 
извършват и удари срещу цивилна инфраструктура - удари в Мариупол, по болници, училища, 
търговски центрове, по телевизионни кули. По думите му, Русия води война с Украйна в тежък 
разрез с правилата за водене на война. Поставя се въпросът дали са извършени военни 
престъпления, преди да излязат кадрите от последните дни, като се поставя въпросът дали няма 
престъпление срещу човечеството, дали няма геноцид. Кадрите, които се разпространяват, 
показват ликвидиране на голям брой хора, които принадлежат на населението на Украйна. 
Гостът в студиото коментира, че има различни разрешения - в рамките на ООН, в рамките на 
Международния наказателен съд и неговия статут, приет през 1998 г. Христо Христев пояснява, 
че понастоящем 123 държави са обвързани с този статут, вкл. чрез едностранна декларация 
Украйна още през 2014-2015 г. поставя своята територия под защита на Международния 
наказателен съд. Германия, Испания, Белгия имат  универсална вътрешно-правна наказателна 
компетентност, която позволява да преследват извършители на военни престъпления, където и 
да са извършени по света. По думите на Христев, има международен инструментариум да се 
търси отговорност за военни престъпления. Гостът в студиото коментира и темата за 
присъединяването на Украйна към Евросъюза. По темата за военната помощ на Украйна е 
включена част от интервю пред БТВ на министъра на отбраната Драгомир Заков.  

В предаването „Лице в лице“ в 17:48 ч. гостът в студиото Асен Агов, журналист и политик, 
коментира темата за военната помощ на Украйна в контекста на видяното в Буча и Киев. Гостът 
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студиото подчертава, че това е садистично, жестоко и не се побира в ума на хората, които 
държат на човешкия живот. Асен Агов коментира войната в Украйна, разделението в 
обществото, темата за националната сигурност. 
btv НОВИНИТЕ в 19:00 ч. 

В централната емисия btv НОВИНИТЕ водещият  Иван Георгиев в 19:14 ч. съобщава, че 
светът е в шок от кадрите с убити цивилни в Буча. Интерпретациите и взаимните обвинения за 
случая между враждуващите страни продължават. Водещата Лиляна Боянова съобщава, че 
световни лидери обвиняват Русия в извършването на геноцид в Украйна заради избиването на 
цивилни граждани в киевското предградие Буча. Ръководителката на Комисията на ООН по 
правата на човека Мишел Бачелет е признала, че е ужасена от видяното. Водещият Иван 
Георгиев съобщава, че Москва от своя страна е обвинила Киев в лъжа и манипулации. 
Същевременно световните информационни агенции публикуват нови видеосвидетелства за 
екзекуции на мирни жители. Чува се глас зад кадър - Анадолската агенция е излъчила 
видеоматериал на масов гроб с четири тела край с. Матожин, сред жертвите са кметицата на 
селото, съпругът й и един от синовете й. В материала не са показани неблагоприятни кадри. Има 
разфокусиране и замаскиране. Вижда  се ров. В кадрите се  виждат  репортери.  Има кадри с 
разрушена бойна техника.  

В кадър: „Ужасът на войната. Шок от избиването на цивилни в Буча.“ Над 400 тела на 
цивилни са били открити през последните дни, след като руските части са се изтеглили на изток. 
Екатерина Пеева се е спасила от Буча преди седмици. В репортажа в централната емисия  е 
включена част от интервюто с Екатерина Пеева, излъчено в предаването „Тази сутрин“, в което 
българката казва, че всичките снимки на най-страшните моменти са на нейната улица. В 
интервюто Екатерина Пеева казва, че 280 човека има в Братска могила, а неин съученик, с когото 
е учила 6 години, в момента помага в Буча и казал, че се чакат още 1500 чувала за трупове.  

В емисията е включена информация, че президентът Володимир Зеленски е видял на 
място последствията от руското нашествие. Включено е изказване на президента Зеленски, че 
всеки ден се намират  хора във варели, в кладенци, в мазета - някои удушени, други убити след 
мъчения. Съобщава се за цивилни жертви на детска площадка в Харков, хората от близките 
блокове смятат, че са загинали от забранените касетъчни авиобомби. Включено е изказване на 
Вахаб, жител на Харков, според когото тези осколки са странни, пълно е с малки топчета 
наоколо, изглежда снарядите са били заредени с метални парчета за по-големи поражения. 
Съобщава се, че продължава прегрупирането на руската армия на изток. След Киев големи 
военни колони напускат Сумска и Черниговска области и се насочват към Донбас. Там на 
страната на руските части се сражават както местните военни милиции на Луганска и Донецка 
републики, така и наемници от частната военна компания „Вагнер“. 

Водещата Лиляна Боянова информира, че президентът Румен Радев е обсъдил по 
телефона с турския президент Ерджеп Таийп Ердоган координирани действия за извеждане на 
блокираните в украински пристанища български и турски екипажи преди постигането на мирно 
споразумение между двете страни в конфликта. В този момент 17 наши моряци са блокирани 
на корабите „Рожен“ на пристанище Черноморск в Черно море и „Царевна“ на пристанището 
Мариупол в Азовско море. 
Водещият  Иван Георгиев съобщава, че ЕС по спешност ще обсъди нови санкции срещу Русия 
след откриването на десетки тела на украински жертви в украинския град Буча. Лиляна Боянова 
информира, че са последвали остри реакции на евролидери. В кадър: „Европа след Буча. 
Общността готви нов пакет санкции срещу Русия“. 

Кореспондентът Десислава Минчева, която следи сесията на Европарламента в 
Страсбург, на живо предава за готовността на Европа за санкции и пояснява, че предложенията 
се правят от Европейската комисия, но предложението са санкции се взима от 27-те държави-
членки с единодушие.  Може да се говори за евентуално ембарго на руските нефт и въглища. 
Това го е заявил френският президент Еманюел Макрон, а Германия вече пледира за нови 
санкции. Остава едно табу-руският газ и евентуално ембарго разединява 27-те държави-членки. 
Шефът на Европейската дипломация Жозеп Борел остро осъдил „варварствата, извършени от 
руската армия“. Премиерите на Испания Педро Санчес  и на Полша Моравецки допуснали, че 
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става въпрос за действия - геноцид от страна на руската армия. Европейски екипи ще участват в 
разследването на място заедно с украинските им колеги, като с това се ангажирала лично Урсула 
фон дер Лайен, председател на Европейската комисия. Войната в Украйна и ответните действия 
от страна на Европа са акценти в започналата пленарна сесия в Страсбург. 

В емисията следва информация, представена от водещия Иван Георгиев,  че Русия 
пристъпва към основната си цел на т.н. специална операция - превземането на Донбас. От своя 
страна, президентът Зеленски заявил, че украинската армия се подготвя за активна отбрана. 
Следва информация за предоставената военна помощ на Украйна от различни държави, за 
изгонени руски дипломати от различни държави. 

В репортажите  по темата Буча в предаванията и в емисиите btv НОВИНИТЕ не са 
излъчени неблагоприятни кадри.  
             

ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 
Новинарска емисия в 18.00 ч. 

В централната емисия новини в програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ се съобщава за 
събитията в Буча като се позовава на данни на чужди журналисти (информация получена 
първоначално от източници на Агенция Франс прес). „Кадри от Буча разкриват шокираща 
жестокост по улиците. Русия отрече обвиненията във военни престъпления и обяви 
кадрите от Буча като фалшиви. Освен това Русия нарече кадрите поредната украинска 
продукция на украинския режим на западните медии и поиска Съветът на ООН да проведе 
заседание по повод тази провокация“. 
 

Българска свободна телевизия - БСТВ 
„Новини“ (централна новинарска емисия) – 18:30 ч. 

За първи път новината по темата е съобщена на 04.04.2022 г. в интервала 18:42:37 ч. – 
18:44:55 ч: „Междувременно Русия е обвинена във военни престъпления заради цивилни 
жертви в град Буча. Москва отрича твърденията и обвинява в дезинформация Киев.“    

Репортажът (с повторение в „Акценти от седмицата“ на 09.04.2022 г. от 18:40 ч.) е 
онагледен с видеоматериал с текст: „Ужасът в Буча – военно престъпление на Москва или 
постановка на Киев?“  и дикторски глас зад кадър като са посочени различни източници на 
информация. Първият от тях е Русия (респ. Руската федерация като държава), която отрича 
всички обвинения и иска да бъде проведен дебат в ООН. Цитирано е изявление на  украинския 
главен прокурор, който обявява, че в освободените територии от руска окупация са били 
открити 410 тела на мирни граждани. По данни на Върховния комисариат на ООН за правата на 
човека в Украйна са загинали 1417 мирни жители, включително 121 деца. Други 2038 са били 
ранени, 171 от които деца. Жертвите и ранените се дължат предимно на обстрела и въздушните 
удари.  Представена е и позицията на председателя на Съвета на ЕС Шарл Мишел, който заявява 
в Туитър, че предстоят още санкции срещу Русия и помощ от Европейския съюз за Украйна. В 
материала е отделено място и на френския външен министър Жан Ив Льо Дриан с изявление, 
че за да бъдат руските власти принудени да сложат край на агресивната война, е необходимо 
да се продължи и засили оказваният върху Русия „икономически и международен натиск“. 
Британският премиер Борис Джонсън обещава в Туитър, че Лондон ще засили санкциите. 
Цитиран е и украинският президент Владимир Зеленски, който нарича руските сили „убийци, 
изтезатели и изнасилвачи“. Москва отговаря на тези обвинения като нарича твърденията за 
военни престъпления на руските сили в Буча „провокация“ и „поредната постановка на 
Киевския режим за западните медии“. Приведена е и позиция на Руското министерство на 
отбраната за това, че кадрите с убити мирни жители са се появили четири дни след оттеглянето 
на руснаците с пристигането в Буча на Службата за сигурност на Украйна и на Украинската 
телевизия. Руският посланик във Вашингтон Анатолий Антонов, заявява че САЩ премълчават 
факта за артилерийски обстрел на Буча от украинските въоръжени сили, който би могъл да 
доведе до цивилни жертви и подчертава, че няма пострадали мирни жители, докато Буча е бил 
под руски контрол. Излъчените кадри са от военните действия като е показан общ гроб, в който 
се виждат нахвърляни черни чували. Видеоматериалите съдържат преминаващи военни части 
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на фона на убити хора по улицата, чиито тела  са замъглени чрез „маски“ (ефект на 
разфокусиране.) 
„Актуално от деня“  - 19:15 ч. 

Предаването започва в 19:16 ч. с коментар на водещия Александър Симов: „Уважаеми 
зрители, от вчера   много ме е яд и много съжалявам, че церемонията по раздаването на 
наградите „Оскар“ мина, тъй като ако не беше минала, фарсът, който се опитват да ни 
представят, филмът, който се опитват да ни прожектират, наречен „Клането в Буча“ 
щеше веднага да се класира за такава награда.“  Симов, който е и депутат от ПГ на БСП за 
България, заявява, че  няма достатъчно време за да опише всички несъответствия в 
грандиозната измама, която се опитват да ни подготвят, но достатъчно умни журналисти, 
достатъчно добри анализатори ясно са описали всички несъответствия и защо такова клане не 
може да има. Най-малкото, ако руската армия и Владимир Путин искаха да избиват украинци, 
досега щяха да са направили Киев в руини, можеха да са разрушили всички украински градове, 
без да се съобразяват с животите на обикновените хора, категоричен е водещият. Изведнъж се 
оказва, че точно в предградието Буча са решили да се отдадат на всичките си мрачни страсти. 
Това е част от големия сюжет, който се опитват да ни разкажат – за кървавите гадни руснаци, 
които съвсем безпричинно са влезли в Украйна и сега видите ли след тях остават само трупове. 
Александър Симов се притеснява от друго в този сюжет -  „…изведнъж целият свят реве за 
срещите в Буча, ако приемем, че има такива. Осем години много добри журналисти, 
правозащитни организации се опитваха да обърнат внимание върху клането, което се 
извършваше в Донбас. Аз бях един от наблюдателите там и пред мен разкопаха масов гроб. 
Нито една правозащитна организация не се отзова. И в един момент се оказва, че има 
жертви, пред които трябва да леем сълзи и има хора, които могат да бъдат жертвани, 
чиято смърт не означава абсолютно нищо за света и точно този сюжет се събира във 
фарса наречен „Клането в Буча“.  

Журналистът и депутат от БСП анонсира, че на следващия ден в предаването „Лява 
политика“ ще си поговори със зрителите  много повече за това какво точно се случва в Украйна, 
но според него е крайно време да прекратим с тези двойни стандарти и да се опитаме да 
проумеем голямата медийна манипулация, която ни сервират в България. Симов изказва своето 
възмущение, че не е видял нито една голяма българска телевизия поне за малко да се усъмни в 
този разказ, тъй като той не почива на никакви други доказателства, освен на украински 
твърдения. Каквото кажат украинските медии би трябвало да се приема за свещена истина, 
заявява журналистът, а  когато украинският посланик ни каже, че трябва да сменим името на 
някоя улица ние просто се изправяме, козируваме и вярваме уверено в светлите идеали на 
евроатлантизма. Ето такива неща, според него, най-накрая ще провалят една смислена кауза – 
каузата да помогнем на страдащия украински народ. Защото, смята водещият, „хората 
започнаха да усещат какво им пробутват, какъв филм им пробутват и може би това е 
добрата новина от всички мизерни, мизерни информации, които шетат наоколо.“ Картината 
с този коментар е изцяло от студиото на предаването, която показва водещия в близък план без 
други съпътстващи видеоматериали по темата. 
 

СКАТ 
На 04.04. понеделник в централната новинарска емисия от 18:30 ч. в програма СКАТ е 

излъчен репортаж с тема „Западът подготвя нови санкции срещу Русия заради военните 
престъпления в Буча“. Показани са кадри в общ план с военна техника /танкове/ и войници по 
улиците. Предадена е информация от общ характер, без навлизане в каквито и да било 
конкретни детайли. 
 

05.04. 2022 г. 
БНТ1 излъчва запис на Олександър Похребински, който е снимал труповете по улиците на 
Буча. През деня в медиите са разпространение сателитни снимки на американската компания 
Максар, от които се вижда, че телата на убитите жители са лежали със седмици по улиците на 
Буча. Програма БСТВ съобщава, че Кремъл публикува видео с издевателства на украинци над 
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пленени руски войници като източникът на информацията е руското посолство в България. 
Москва нарича доказателствата за военните престъпления в Буча „връх на лъжата и цинизма. 
Александър Симов в БСТВ застъпва тезата, че се води „информационен тероризъм“ срещу 
Руската федерация.  

 
БНТ1 

„Денят започва“ 
Анонс още в началото на предаването, първа тема в анонса („Разкази за ужасите при 

войната в Украйна. Какви са и трябва да бъдат международните реакции“). Малко по-назад, 
след анонса, обявена като първа сред водещите теми - гост Димитър Гърдев, бивш председател 
на Комисия по външна политика в 46-то НС. 

В новините (водещата на новините прави анонс за тях) се следят и „реакциите на 
изнесените зверства в Буча“: Има заседание на ООН по тази тема. Водещата на предаването, 
от своя страна, припомня позицията на Зеленски (преразказана), че това, което се случва в 
Мариупол и Буча, е резултат от годините компромиси, които Европа е правила на Русия.  

Втора новина в първите и вторите кратки ранни новини: преразказан е Зеленски -  
преговорите с Русия ще бъдат трудни след Буча. Москва крие с пропаганда военните си 
престъпления. Киев иска независимо разследване, за да докаже военните престъпления. 
Тепърва ще става известно за убити в Буча и другаде. Над 400 открити трупа, хора в цивилно 
облекло, част от тях – с вързани ръце. Вижда се жена, която плаче на кръст при гроб. 
Изразителен, потискащ кадър. Плаче и пред мъж, на чиято бронежилетка е написано, че е 
представител на пресата). Репортажът продължава: Хората са призовани от кмета Кличко да 
изчакат, преди да се върнат в Киев, заради мините. Съветът за сигурност на ООН се събира на 
заседание, заради Украйна. Очаква се да се включи Зеленски, със запис или на живо, с видео. 
Ще се обсъждат доказателства за военните престъпления, извършени от руските войски. Байдън 
нарича Путин военнопрестъпник за втори път. Масовите убийства в Буча са потвърждение на 
думите му, според американския президент. Но той смята, че зверствата не са геноцид, а военно 
престъпление. Нови санкции ще бъдат наложени на Русия. Всички позиции са преразказани от 
водещата. Кадрите са от международния обмен.  

В новините от 7 ч. е добавена важна информация: Сателитни кадри показват, че част от 
телата са по улиците от седмици. Това опровергава Русия, която продължава да твърди, че 
кадрите от Буча били фалшифицирани. Допълнен е синхрон на Зеленски – изтърбушени коли с 
надписи „деца“ и други тъжни подробности. 

Темата за последното развитие на войната в Украйна – Буча, откритите мъртви, 
продължаващите мирни преговори - отново има анонс за въпросите, на които ще отговаря 
събеседникът Гърдев. „Светът реагира с гняв“, обявява водещата и отново се пуска 
повторение на репортажа от централна емисия „По света и у нас“ от предишния ден, със 
синхрона на Зеленски, Кличко, говорител на ЕК и полския премиер, препредаване на позициите 
на Макрон, Кирил Петков  т.н. Гледна точка на Кремъл – повторение на синхрона на Лавров. 

Други обекти за войната в Украйна в програмата – интервю по скайп от гр. Николаев, 
жителка на града, Олга Баринова – 36 жертви, няма спокойно място в града. Прави впечатление, 
че репортажите и интервютата се покриват с едни и същи кадри, очевидно получени чрез 
обмена. Избягват се тежки и жестоки сцени, но се показват много разрушения.  

В интервюто с Анна Каланджова от Одеса по скайп водещата изрично повдига темата за 
Буча. Тя пита: „Украински (източник) медии съобщават за човешки жертви след удар в Харков. 
Как коментират в Одеса потвърдените 20 жертви от чужди кореспонденти (източник)  и 
повече от 300, за които твърдят украинските власти (източник) в Буча?“. Отговорът е, че в 
Одеса нямат информация за тези ужаси. 

В предаването е включено интервю с експерт по темата: Какви са и трябва да бъдат 
международните реакции след разказите за ужасите при войната в Украйна? На тези и други 
въпроси отговаря гостът Димитър Гърдев, бивш председател на Комисията по външна политика 
в 46-то НС. Всички искат международни разследване за случилото се в Буча и на други места. 
Той също е за независимо, обективно международно разследване. Иначе то ще остане 
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непризнато и няма да има наказани виновници. Как ще се отрази това на мирните преговори, 
пита водещата. Руснаците също искат независимо разследване, имат подобни обвинения срещу 
украинците. Събеседникът припомня разследването за Югославия. Прави паралел с тази страна. 
САЩ също са обвинявани за подобни неща по света. Говори за осъждането на някои военни за 
ексцесии в Чечня. Тези прецеденти дават надежда, че международната общественост може да 
се добере до обективна информация относно военните престъпления. Така че трябва да се 
гледа позитивно и да се очаква обективно разследване със справедливи последици за 
виновните. Прибалтийските републики и Полша имат твърд тон, те са ясни като позиция. В 
общите действия на Запада има и търсене на диалог. Изход може да има само на масата на 
преговори, чрез дипломатически решения. Разговорът продължава с въпроси, отнасящи се до 
мирните преговори и българската помощ за Украйна. Има също репортажи за бежанците. 
(Настаняване в хотели, опашки при регистрация, търсене на работа и т.н.) 
Централни новини „По света и у нас“ 20 ч. 

Темата присъства във форшпана на предаването, но не като водеща новина: „Още санкции 
срещу Русия след зверствата в Буча“. Пусната е и част от синхрон на Фон дер Лайен.  

В информационния поток на централната eмисия „По света и у нас“ зверствата в Буча са 
трета, не водеща новина. (Включени са чак в 20:15). Водещите на предаването проследяват 
хронологията на последните събития, свързани с темата: Затягане на санкциите, 
дипломатически реакции: СС на ООН се събра днес, там участва Зеленски. Той поиска Русия да 
понесе отговорност, защото такива сцени ще има и на други места. След Буча ще има 
свидетелства за подобни престъпления и в други украински градове. Посочена е и позицията на 
Русия – това е постановка. В търсене на достоверност екипът на БНТ посочва, че сателитни 
снимки и очевидци опровергават руските твърдения. В емисията се пуска синхрон с фотографа 
Олександр Похребински, който свидетелства: „Тези кадри съм ги правил аз. Ние влязохме в Буча 
преди военните. Това е ужасна картина – да виждиш цивилни, мирни граждани, които 
просто са застреляни. Още по-ужасно е, че имаше хора с вързани ръце. Очевидно е, че не 
става дума за артилерийски обстрел. Не е минометен.“ Част от позицията му е преразказана 
– това, което е видял, трябва да се разследва от военен трибунал. Доказателствата за убийства 
и изтезания на цивилни стават все повече. (Не се показват драстични кадри – жестокости, 
кръвопролития, трупове.)  Репортажът продължава с разказа на свещеника Андрий Халавин 
(синхрон): „Тук наблизо имаше десетина души на улицата, със завързани ръце на гърба, с 
превръзки на очите, с качулки. Разстреляни след мъчения, в тила. Не мога да кажа, че са 
загинали след ракетна атака или експлозия. Убити са нарочно.“ Сателитни снимки на 
американската компания Максар (изписан е в кадър източникът: Максар) показват, че телата на 
десетки жители на Буча са били по улиците на града със седмици. Това опровергава една от 
руските тези – че кадрите са постановка на киевския режим. Експерти на Би Би Си (източник) 
също доказват, че вероятността за подставени лица и манипулирани снимки е малко вероятна.  
Заснети са кадри и от Мотижен, близо до Киев. И там има доказателства за убийства на цивилни. 
(Кадър с изкопан гроб, но не се вижда нищо шокиращо или конкретно). „Трима са намерени в 
плитък гроб, още няколко тела има по пътя към близка ферма.“  Подобни разкрития има и 
другаде. Кремъл контрира – всичко е опит да се очерни руската армия, но това няма да се случи. 
В емисията е излъчена част от синхрона на Дмитри Песков, говорител на Кремъл (гледна точка): 
„Продължаваме да настояваме, че всички обвинения по наш адрес, по адрес на руските 
военни, са безпочвени. Става дума за добре режисирано шоу. Трагично шоу, нищо повече. 
Приканваме отново членовете на СС на ООН, лидерите на западните държави, да се 
абстрахират от емоционалното възприемане, което е неоснователно; и просто да мислят 
с главите си.“ Според руското министерство на отбраната (източник), вчера е имало 
организирани снимки край Мощун, на 23 км северозападно от Киев. Според тях, подобни акции 
се организират от Украйна и на други места.  Синхрон на Зеленски, потвърждаващ, че зверствата 
са с различно местоположение, но по същество са същите престъпления. Отговорност трябва да 
се търси, единственото решение са преговорите. Реакцията на света също е показана в репортаж 
с кадри от международния видеообмен: налагат се още санкции, има масово гонене на руски 
дипломати (над 150) от различни европейски страни. Излъчен е специален репортаж на 
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Десислава Апостолова, кор. на БНТ в Брюксел, за санкциите, наложени от Европа, във връзка с 
възмущението от зверствата в Буча и други градове. Санкции в енергетиката се предлагат за 
първи път. Предлага се забрана за внос на въглища, евентуална забрана за внос на петролни 
продукти. Те трябва да се одобрят от всички държави. В репортажа е включен синхрон с Урсула 
фон дер Лайен за пакета санкции. (Засега се забранява достъпът на руски кораби до европейски 
пристанища. Допълнителни забрани на износа за Русия, спира се вносът на руски продукти.) 
Други теми, свързани с Украйна – кръщаване на улици, помощ за украинските бежанци и т.н. 
 

ХОРИЗОНТ 
„Преди всички“ 

В предаването „Преди всички“ темата за Буча отново присъства в новинарските емисии. 
В новините в 07:05 ч.  се съобщава, че президентът Зеленски ще говори днес пред Съвета за 
сигурност към ООН. Репортаж със запис на Зеленски и „обвиненията към окупатора“. 
„Украинският президент твърди, че повече от 300 души са били измъчвани и убити“. 
Представен е и отговорът на Русия. Веднага след това следва новината, че ЕС и САЩ подготвят 
нов пакет санкции срещу Русия след разкритията за убийства в Буча. Двете новини общо са 2 
минути.  

В кратките новини в 08:00 темата отново присъства с отговора на Русия, която нарича 
Буча провокация и в най-скоро време ще предостави всички доказателства за това. Отново в 
новините в 09:00 ч. е включена информацията, че Съвета за сигурност на ООН ще обсъди 
„събитията в Буча“, с кратък репортаж за подготовка на правните аспекти на „данни за масови 
убийства, извършени от руската армия“. Представена е и руската позиция от официалния 
руски канал в Телеграм, както и последвали реакции - „Провокацията в Буча е връх на лъжата 
и цинизма.“ 
Извън Новините, темата НЕ присъства в останалото съдържание на предаването.  
„Нещо повече“ 
16:00 ч. „Нещо повече“, водеща Диана Янкулова 
„Международната новина номер едно е одобрението на САЩ за продажба на нови 8 
изтребителя F-16 за България.“ В 16:35 ч. се излъчва коментар на водещата, че „207 от 705 
европейски депутати подписаха писмо, с което настояват за нови санкции заради Буча“. 
Представен е следващият гост Андрей Ковачев по темата за писмото с предложения за нови 
санкции срещу Русия. 
Водеща Д. Янкулова:  Лавров се обърна към всички, които са ужасени от кадрите с вързани и 
убити в малкото селце Буча, и каза, че това е украинска пропаганда, измислена в Брюксел и 
Вашингтон и изпълнена от артисти в Киев. Когато се ужасявате вие, европейските 
депутати, как проверявате степента на достоверност? 
А. Ковачев: Вие сериозно ли ме питате? И сериозно ли смятате, че това са…  
Водещата Д. Янкулова: Питам Ви, защото много българи се чудят дали труповете са 
помръдвали на видеото и дали сателитните снимки са истински… в България има страшно 
много хора, които се чудят на кого да вярват, затова Ви питам. (по този начин сама внася 
съмнение в достоверността) 
А. Ковачев: За съжаление, дезинформационните кампании в България са  от много много 
време с промиването на мозъци и в представянето на Русия в светлина, в която тя никога 
не е била. Не можем да казваме на черното бяло и обратното. Чудовищно е някой да смята, 
че Украйна е направила такъв ужас с театър… ние сме в информационна война и в сериозна 
фаза на тази война. 

Целият разговор е 13 минути, като включва и други теми (Навални, руските активи, които 
да се използват за възстановяване на щетите и др).   
 

Следва интервю в 16:50 ч. с Найден Зеленогорски (гражданско сдружение „ДЕН“). 
Темата е по-скоро предоставянето на военна помощ за Украйна и подпомагането ѝ като цяло. 
„Нещата са прости – или подкрепяш палача, или жертвата. Тук няма среда“, като прави 
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референции към други исторически моменти с решението на България да даде разрешение за 
преминаване на самолетите на НАТО след Сребреница.  

В 17:10 ч. водещата използва разговора с Андрей Ковачев за новите санкции заради Буча 
като прелюдия към следващия гост Радослав Бимбалов, рекламист. „Очевидно видяното в Буча 
е голям проблем за Русия и пропагандата й, защото веднага се впуснаха в обяснения, че това 
са артисти“. „Труповете от Буча мърдали, а някои снимки се видяха недостоверни, защото 
някои от войниците били с маратонки, а не с кубинки“. Разговорът е по-скоро за 
информационната война и пропагандата. „За много хора това би било добре да е измислица, 
само че не е. Заради сателитните снимки може да се обори руската пропаганда, че тези 
трупове не са истински.“ Разговорът засяга и темата за предоставянето на оръжие за Украйна.  

В новините в 18:00 ч. първа новина – украинската прокуратура съобщи, че са 
регистрирани над 7 000 съобщения за предполагаеми военни престъпления, извършени от 
Русия в Киевска област; голяма част от жертвите са в град Бородянка. Позовават се на украинска 
агенция УНИАН. Започнати са разследвания в Ирпен, Буча и Ворсел. Следва репортаж със 
синхрон на Зеленски пред Съвета за сигурност към ООН. Цитирана е организацията за 
наблюдение на човешките права Human rights watch, която вече има публикувани снимки, които 
доказват ужасите на войната. Следва синхрон на жители от Бородянка и информация за хода на 
военните действия. Целият репортаж е 3 минути. 

Част от емисията е и новината за експулсиране на руски дипломати от Европа заради 
Буча. Представена е и позицията на Москва – Русия категорично отрича обвиненията за убийства 
на цивилни и всичко е театър и разпространение на лъжи. Готвят се нови санкции.  

До 18:13 ч, всички новини от вечерния бюлетин са свързани с Украйна и Русия. 
 

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей, България“   

06:24 ч. се излъчва информация за посещението на Зеленски в град Буча през 
предходния ден. Новината е представена като призив на президента на Украйна за нови 
санкции към Русия. Обявено е, че от Русия призовават да не се гледа на тази „провокация като 
на нещо, което наистина е факт“. Междувременно се съобщава от Ройтерс за 
разпространение на сателитни снимки на масов гроб – изкоп в град Буча, заснети от спътници 
на американска частна компания на 31.03.2022 г. По-рано украинските медии вече са съобщили 
за масов гроб с множество черни чували, в които са открити и човешки останки. 

В 06:44 ч. е показан плакат с име BOUCHA, нарисуван от аниматора Теодор Ушев, за 
който водещата съобщава, че е бил много споделян през цялата нощ във всички социални 
мрежи- плакатът изобразява отражението на агресора в очите на дете.  

В 06:46 ч. следва репортаж за протест пред Руския културен център в София. Мъж е 
легнал пред входа на центъра с вързани зад гърба ръце в знак на протест срещу многобройните 
убийства на мирни граждани от руската армия в украинския град Буча. Коментарът на водещата, 
е че позата, която е заел повтаря част от позата на труповете. Съобщава се, че служител на 
центъра са се опитали да го изгонят от мястото и да предотвратят снимане. Обявена е 
самоличността на гражданина и неговото име Давид Джамбазов. 

В 07:15 ч. в ежедневния коментар на международния редактор се припомня от 
водещата случката, разказана предния ден от Юрий Косев за убита майка и минирана количка 
и загинали и тримата войници, които са се опитали да спасят бебето. Редакторът Любомир 
Бояджиев съобщава, че подобни свидетелства  за хора, държани в мазета  и подземия дни 
наред, без да има какво да ядат и измъчвани се множат. Водещата пита дали това е характерния 
почерк на чеченските войници, които са известни със своята жестокост, на който въпрос 
редакторът отговаря, че това са повечето мнения. Като неразбираемо е определено отричането 
от страна на Русия и определянето на случката като фалшива новина. От Москва се казва, че 
украинците сами са инсценирали всичко това. Мнението и на водещата и на журналиста, че едва 
ли оцелелите, които са свидетелствали, са си измислили случилото се. 

 В 07:32 ч. в дискусия със Соня Мартинюк – журналист; Асен Генов – блогър и 
общественик и полк. Владимир Миленски – представител на Атлантическия съвет на България 
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обсъдена е темата „Белегът Буча“ „Какъв трябва да е отговорът на Запада?“ и „Извършила 
ли е Русия геноцид над Украйна?“ 

Журналистката Соня Мартинюк нарича „морални изроди“ хората, които определят 
изнесената информация за Буча като „фейк“. Споменават се вчерашни публикации на Мартин 
Карбовски и Явор Дачков. Соня Мартинюк говори за етническо прочистване, което Путин 
провежда. Полк. Миленски определя случката като „провал на командването и на 
подготовката на руската армия“ и дискутира евентуалните следващи ходове на Путин. Асен 
Генов обявява, че Владимир Путин е военнопрестъпник №1. Да се твърди, че може да се води 
анонимна война и да не бъдат наказани престъпниците е нелепо. Блогърът казва, че е сигурен, 
че военнопрестъпниците могат да бъдат установени буквално до име и презиме, а 
журналистката допълва, че вече са установени. Военните части, които са били на мястото са 
уточнени като кадировци – подчиняващи се на Кадиров. 

В 07:45 ч. е направено включване на живо с репортера Ева Костова и Давид Джамбазов 
от пространството пред Руския културен център, пред което вчера Джамбазов извърши своя 
мълчалив протест. Заглавието на репортажа е „С вързани ръце в знак на протест. Мъж легна 
пред Руския културен център, заради телата открити в Буча.“ Джамбазов говори за 
културния елемент на войната и обяснява своя протест като „едно послание към хората да не 
си затварят очите“. 

 
НОВИНИТЕ на НОВА 

В 19:09 ч. новината започва с обявяването на новите санкции, които Западът готви за 
Русия, заради обвиненията за военни престъпления. Съобщава се, че редица държави вече са 
изгонили руски дипломати. Излъчено е официалното изявление на председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и е съобщено, че САЩ са поискали Русия да бъде 
изключена от Съвета по правата на човека на ООН. Излъчени са думите на Джо Байдън, в които 
той нарича Путин военнопрестъпник и говори за санкциите, които готви срещу Русия. 
Покритието на материала е отново с кадрите от Буча – телата на улиците и снимки от масовия 
гроб – снимките са замъглени. Излъчени са думите на кмета на Буча – Анатоли Федорук, който 
казва, че Русия никога няма да получи прошка нито на небето, нито на земята. Обявена е 
позицията на Русия от министъра на външните работи Сергей Лавров, в която  той нарича 
„фалшиви“  твърденията, че нейни войници са убивали цивилни граждани в Буча. Излъчени са 
кадри от извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН, пред когото президентът 
Володимир Зеленски обвинява Русия, че е извършила геноцид над Украйна. 
 

ПРОГРАМА БТВ 
„Тази сутрин“  
           На 05.04.2022 г. в предаването „Тази сутрин“ в 06:40 ч. Илияна Димитрова, международен 
редактор btv НОВИНИТЕ, съобщава за дипломатически сблъсъци по казуса за убитите цивилни 
в Буча. Западът обвинява, а Русия продължава да отрича избиването на мирни граждани в 
Украйна. ЕС и САЩ подготвят спешно нов пакет санкции срещу Русия. Украинският президент е 
заявил, че руските сили се опитвали да скрият следите от своите военни престъпления. Зеленски 
ще говори пред Съвета за сигурност на ООН, който се събира извънредно, и се очаква да 
докладва на какво е станал свидетел в Буча - първото му пътуване извън столицата от началото 
на инвазията. Според Зеленски, в района са били убити над 300 души. Русия категорично отрича 
нейните военни да са отговорни за това и твърди, че видеоклиповете с доказателства са 
фалшифицирани. Посланикът на Русия в ООН настоява, че няма пострадали цивилни по време 
на едномесечната руска окупация на Буча. Москва обвинява Киев, че е участвал в „инсценирана 
провокация със западните страни.“ Илияна Димитрова информира, че в същото време 
продължава прегрупирането на руската армия на изток. След Киев големи военни колони 
напускат Сумска и Черниговска области, а Украйна твърди, че вече контролира цяла Киевска 
област след изтеглянето на руските сили в посока Донбас. 
           Не са излъчени неблагоприятни кадри. Има замаскиране и разфокусиране на кадрите. 
Показани са разрушения на улици, пътища, сгради, бойна техника. 
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           Водещият на предаването „Тази сутрин“ Златимир Йочев допълва, че Русия е 
позиционирала 2/3 от силите си в района на Киев, сега са се изтеглили в Беларус, където се 
очаква да бъдат преоборудвани и  пренасочени към друга част на Украйна. По думите на 
водещия, сменят тактиката, очевидно Киев вече е спокоен район и се вижда, че се обхождат 
местата, които са били под руски контрол, и се виждат следите от войната. Илияна Димитрова 
казва, че има отпреди десетина минути още информация за Николаев - 10 цивилни са убити, а 
най-малко 46 са ранени при бомбардировки, тази информация идва от украинската страна. 
Целият свят през последните дни говори дали са фалшифицирани наистина тези кадри, какво се 
вижда. Димитрова казва какво тя лично вижда от това, което пращат агенциите - има тела,  
ужасни са за гледани тези кадри, но по думите й тепърва предстои един много дълъг процес, в 
който ще бъдат изпратени наблюдатели. Въпросът е чии ще са тези наблюдатели, какво ще 
видят, какви ще са докладите? По думите й, Русия е с много сериозни коментари и обвинения 
през последните часове. В Съвета за сигурност  Лавров обвинява, че всичко е фалшификация. 
Джо Байдън пак е казал, че Путин е военнопрестъпник. Златимир Йочев посочва, че е жалко, 
защото преди около седмица са говорили за среща в Истанбул, на която светът разбрал, че има 
някакъв напредък, говорило се е за неутрален статут, на който Украйна е готова, за евентуално 
решение за Донбас, седмица по-късно картината е доста по-различна. Йочев информира, че 
Русия е обявила, че пристъпва  към основната си цел, така наречената специална операция, и 
припомня на зрителите, че под такъв надслов е започнала войната в Украйна, а именно 
превземането на Донбас. Президентът Зелянски е обявил, че украинската армия се готви за 
активна отбрана. Водещият посочва, че САЩ, Великобритания и няколко западни партньори 
предоставят високоефективни индивидуални системи за борба с танкове и самолети. Украйна 
настоявала да получи тежка бронирана техника. В България продължава дебатът относно 
помощта за Украйна, все още няма окончателно решение какво може да се изпрати там. 
           В емисията btv НОВИНИТЕ в 07:00 ч. водещата Виктория Готева съобщава като първа 
новина - дипломатически сблъсъци по казуса за убитите цивилни в Буча. Западът обвинява, а 
Русия продължава да отрича изтребването на  цивилни граждани. btv НОВИНИТЕ в 08:00 ч., като 
водещата допълва, че Германия е изгонила 40 руски дипломати, Франция – 35-ма. В емисията 
btv НОВИНИТЕ в 09:00 ч. тази информация се съобщава като втора новина. 
         В предаването „Тази сутрин“ в 08:32 ч. е излъчен репортаж  на Леда Виденова  за мъж, 
който предния ден бил легнал със завързани ръце пред входа на сградата на Руския културно-
информационен център в София.  Мъжът бил помолен от полицията да напусне територията на 
центъра. В социалните мрежи имало разпространени снимки, направени от случайно минаващи 
хора. Излъчено е интервю с Давид Джамбазов, инициатор на протестното действие, в което той 
казва, че е бил предизвикан от видяното в  град Буча, освободен от украинската армия след 
окупация около две-три седмици от руската армия - телата на хора, разпръснати по улицата, на 
шосетата, в мазетата с вързани ръце зад гърба, разстреляни. Най - много го жегнало, че и в 
България имало хора, които си затваряли очите пред истината. По думите на Джамбазов, хората 
от центъра излезли, не им било комфортно, искали той да се махне оттам, опитали се да осуетят 
сестра му да снима. По думите му, протестното действие продължило около 30-40 минути. 
Джамбазов искал да достигне до тези много добри хора, които по една или друга причина не 
могат да погледнат нещата в очите, да погледнат истината в очите, че това се случва в 21 век в 
една свободна и относително демократична общност, която е нападната от една държава 
абсолютно без никаква причина, освен така от нещо, повикало се от ужасяващите войни на 20 
век. В кадър надпис: „Протест срещу войната в Украйна. Мъж със завързани ръце легна пред 
Руския информационен център“. 
 
btv НОВИНИТЕ в 19:00 ч. 
        В централната емисия btv НОВИНИТЕ водещата Лияна Боянова в 19:13 ч. информира, че 
украинският президент е обвинил Русия в геноцид, заради убийствата на цивилни  в Буча. 
Водещият Иван Георгиев допълва, че Вашингтон готви нов пакет санкции срещу Москва. 
Боянова съобщава, че продължават острите световни реакции след шокиращите кадри от 
предградията на Киев. Георгиев посочва, че кметът Виталий Kличко е призовал Европа да 
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прекрати всякакъв бизнес с Москва. Чува се глас зад кадър - на публикувани нови сателитни 
снимки изглежда, че тела на убити лежат по улиците на Буча още преди изтеглянето на 
руските войски от района (Дата на сателитната снимка-18 март). Украински сапьори 
продължават да обезвреждат останалите десетки неизбухнали снаряди. Украинският президент 
се  е обърнал към извънредно събралия се Съвет за сигурност на ООН с думите, че са 
извършвани най-ужасяващите военни престъпления от края на Втората световна война. По 
думите на Володимир Зеленски, хора са били прострелвани по улиците, в домовете им, 
хвърляни са в кладенци и са премазвани от танковете за удоволствие на руските войници. Глас 
зад кадър - Москва продължава да твърди, че показаните шокиращи гледки са 
фалшификация на украинската страна, целяща очернянето на руската армия. Президентът 
Путин заявил, че може да ограничи износа на селскостопански стоки към неприятелските 
държави и отговорил на Берлин да поеме контрол върху дъщерното дружество „Газпром“- 
Германия. По данни на Пентагона, 2/3 от руските сили, оттеглили се от Киев, се прегрупират в 
Беларус за бъдеща атака, според НАТО, за овладяване на Донбас. В кадър надпис: „Заради 
жестокостите в Буча. Зеленски говори пред Съвета за сигурност на ООН“. 

В емисията следва репортаж за санкциите срещу Русия. 
В репортажите по темата Буча не са излъчени неблагоприятни кадри.    

    
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 

Предаването „Следобедният блок“ 
Новинарска емисия в 15.30 часа. 

Ситуацията в украинския град Буча е провокация, целяща дискредитиране на Русия и 
оправдаване на санкциите, а страните от НАТО не се нуждаят от истинско разследване на 
случилото се (публикация на председателя на Руската държавна Дума Вячеслав Володин в 
платформата за споделяне Телеграм). Той нарича инцидента режисирана постановка и 
представление, предназначено за западната публика, като по поръчка еднакви заглавия и 
снимки са публикувани в чуждестранните медии. Следствие на това президентът на САЩ Джо 
Байдън призова за нови санкции, а украинският президент, намиращ се някъде в база на НАТО, 
бил спешно закаран в Буча. Вашингтон и Брюксел са сценаристите и режисьорите, а актьорите 
са от Киев, според публикацията на Вячеслав Володин.  

Подобна е реакцията и на случващото се на зам.-председателя на Руския съвет за 
сигурност Дмитрий Медведев, наричайки съобщенията на украинската страна фалшификати, 
отгледани в сценичното въображение на украинската пропаганда. Според Медведев 
радикалните русофобски идеи в съвременното украинско общество се възпитават още в 
училище, като посочва, че в последните години фашизмът се е превърнал в идеология в 
Украйна, а самата страна като начин на мислене се е превърнала в Третия райх и в крайна сметка 
ще я сполети съдбата на нацистка Германия. Според Медведев една от най-важните цели на 
Москва е да промени кървавото и пълно с лъжи съзнание на някои украинци, което е 
необходимо за спокойствието на бъдещите поколения и за създаването на отворена Евразия – 
от Лисабон до Владивосток.  
Новинарски емисии в 16.00 и 18.00 часа. 

В изявление руският дипломат Дмитрий Песков – говорител на Кремъл, определя 
твърденията за военни престъпления от страна на руските сили, екзекутирали цивилни в Буча 
като  чудовищна фалшификация, целяща очерняне на руската армия. Песков определя тези 
твърдения като добре режисирано, но трагично шоу и призовава международната общност за 
разграничаване от такива емоционални възприятия, сравняване на фактите и установяване на 
чудовищната фалшификация. Призовава за разследване на ситуацията в Буча, доколкото сега е 
възможно наистина безпристрастно и неутрално, неангажирано разследване. Допълва, че Русия 
системно излага своята позиция за Буча, но колективният Запад е затворил очи и уши и не иска 
да слуша.    
. 

Българска свободна телевизия- БСТВ 
„Новини“ (централна новинарска емисия) – 18:30 ч. 
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В 18:36:29 ч. - ден след като украинските власти разпространяват кадри на руски военни 
престъпления в Буча, отричани от Москва, Кремъл от своя страна публикува видеоматериали с 
ужасни издевателства и гавра с руски войници. Репортажът е озаглавен: „Русия разпространи 
кадри на издевателства над руски военни“ и се базира на руското посолство в България като 
източник на информация.  То е разпратило кадрите до българските медии. Водещата уточнява, 
че се показват със замъгляване, защото кадрите са стряскащи като на техния фон е излъчен 
следния дикторски текст: „Властите в Кремъл твърдят, че украински военни и крайни 
националисти издевателстват над руски военнопленници. На видеоматериали споделяни 
от Москва, се вижда как десетки руски военнопленници биват събличани голи, ръцете им 
връзвани зад гърба и товарени в багажници на пикапи. Някои от военните биват 
наблъсквани и един върху друг – те са извозвани до изкопани общи гробове, строявани пред 
тях и разстрелвани. На друго видео се вижда как мъже с украински униформи разпитват 
заловени руски военни за техния чин и полк, след което биват прострелвани в краката или в 
корема. Във видеото се показват и починали от раните си руснаци. Едно от най-
фрапантните видеа е намерено в телефона на заловен украински ултранационалист от 
батальона „Азов“. На него се вижда как мъж препикава трупа на руски военен, докато го 
поругава. Сред видеата има и такива на още по-ужасни убийства, заснети от украинските 
части. Русия категорично осъжда тези издевателства над военните от федерацията, като 
уточнява, че на войниците им е наредено да се отнасят с уважение към украинските 
военнопленници. Припомням, че на 3 април Украйна разпространи видео от предградието на 
Киев – Буча, на което се виждат десетки тела по улиците на града. Украинските власти 
твърдят, че тези тела са на цивилни украинци, разстреляни от руснаци. Съобщава се и за 
изкопан общ гроб от предградието със стотици цивилни. Русия категорично отрича 
обвиненията и настоява за международно разследване в Буча.“ 

Излъчените кадри са замъглени. В края на видеоматериала са разпространени повторно 
вече излъчвани предишния ден по-кратки кадри от Буча, които също са замъглени.  

 
„Лява политика“ – вторник - 20:00 ч.  
От 20:00 до 20:32 ч. Коментарът на водещия в началото почти изцяло дублира 

предишния му анализ от предишния ден в предаването „Актуално от деня“. 
Според Александър Симов става дума за телевизионен спектакъл на име „Клането в 

Буча“, който се опитват да ни сервират, а днес се натрупвали все повече доказателства, че сме 
свидетели на една огромна медийна манипулация, сравнима само с онази прословута 
телевизионна революция в Румъния в края на 80-те години. Според водещия, след като от 
Пентагона са обявили, че те нямат независими източници, с които да потвърдят данните за 
такова клане в Буча, американските военни откровено смятали, че има голяма вероятност това 
да е манипулация. „Натрупаха се - продължава анализа си Симов - достатъчно 
доказателства , поне според мен, за всеки човек с независим ум, за да видим, че всичко това 
е информационен тероризъм, насочен пряко срещу Руската федерация. Едва ли е останал 
български, активен политически, човек, който да не е видял онези клипчета, в които 
труповете по улицата махат с ръце или ги оттеглят, за да не ги прегази колата. Всички 
гледахме клипа с интервюто с кмета на Буча, който веднага след оттеглянето на руските 
войски дава интервю и там не говори за абсолютно никакво клане , а точно обратното – 
изразява радостно усещане. И два дни по-късно киевските власти се сетиха, че там е имало 
някакво клане. Ние живеем в епоха в която наистина медиите се опитват да ни наложат 
някаква матрица. Диктатурата на единствената гледна точка се опитва да ни убеди, че 
руснаците са зверове, които са избивали хора. Аз твърдя, че това няма как да е вярно и даже 
не се нуждаем от доказателства, а чисто по логически път можем да стигнем до това 
твърдение. Защото ако Русия и кървавия Путин искаха да избиват хора, повярвайте ми, 
досега Украйна щеше да е паднала. Руските ракети можеха да сринат Киев буквално за един 
ден без да гледат никакви цивилни жертви. Ако руската армия искаше да избива цивилни, 
Мариупол отдавна вече щеше да е в техни ръце. Да не говорим, че и Одеса щеше да е 
превзета. А най-вероятно и Зеленски, щеше окончателно светът да признае, че отдавна е 
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избягал от Украйна и се намира в някоя друга точка по света. И сега се опитват да ни 
убедят, че руската армия, която води битка и за сърцата на украинския народ, не 
забравяйте това, решила влизайки в Буча, решила да избива хора безогледно, защото, 
трябва да се подразбира, че руснаците са диваци, варвари, касапи, нови фашисти и какво ли 
още не – всякакви такива определения ни сервират медиите всекидневно. Плашещото е, че 
българските медии са в плен на тази единствена гледна точка и това от ден на ден става 
все по-очевидно. Опитах се да мина през новините на големите телевизии. Там се говори за 
трагедията в Буча като за неоспорим факт. Там се говори за зверството на руснаците и ни 
се цитират мнения на световни лидери и никой никога не каза, че няма реални и обективни 
доказателства, че подобно престъпление е извършено. А и никой не си сервира другото 
съмнение на голяма част от независимата експертна общност, че не е ясно тези жертви, 
които ги има в Буча, кой точно ги е убил.“ 

За събеседник по темата водещият е поканил в студиото политолога Димитър Аврамов. 
Според него спектакълът, който ни сервират, наречен „Касапницата в Буча“ е една евтина 
постановка, която е предназначена за наивници и за хора, които не познават маниера на 
украинската мафия и на разни други такива групировки, които са откровени нацисти. 

На фона на текста, който представя темата: „Военният конфликт в Украйна пренарежда 
световния ред“ се излъчват отново кадри от предишните дни от Буча, които са замъглени чрез 
„маски“ (ефект на разфокусиране). Излъчен е и видеоматериал, озаглавен „ Посланикът на 
Русия в ООН представи пред журналисти доказателства за инсценирането на събития в 
украинския град Буча.“  Дикторски глас представя следния текст: „Според Москва в 
представените от Киев данни за геноцид над мирни граждани има над двайсет 
несъответствия. Като едно от тях руските дипломати показаха видеозаписи от Буча, 
заснети веднага след изтегляне на руските войски от града - тела на загинали по улиците 
няма. Заснетите украински военни и кмета на града са в приповдигнато настроение, 
обявяват своята победа и не споменават никакви убийства. Посочва се, че досега няма 
никакви свидетели от местните хора, каквито винаги има много при такива мащабни 
случаи.“ 

В този контекст са цитирани редица източници на информация. Според Василий 
Небензя, постоянен представител на Русия в ООН от самото начало е било очевидно, че това не 
е нищо повече от поредната подготвена провокация, целяща дискредитиране и 
дехуманизиране на руските военни и оказване на политически натиск върху Русия. Руският 
представител обръща внимание върху факта, че четири дни след като руските военни са 
напуснали Буча там не имало „нито един признак за жестокости и нито веднъж не е 
споменавано за тях.“ Съмнение, че е имало жестокости се поражда и от видеоклип на 
украинската полиция, която влиза да разчиства Буча, веднага след изтеглянето на  руските 
войски. На него също се вижда, че убити по улиците няма. Небензя заявява още, че Русия 
разполага с допълнителни доказателства за провокации в Буча, които ще бъдат представени 
допълнително пред Съвета за сигурност. Видеозаписите не дават основание за съмнение, че 
това е постановка. Обвиненията за военни престъпления, за които се твърди, че са извършени 
от руски военни на територията на Украйна са част от координирани усилия на западните страни 
за демонизиране на руските въоръжени сили, заявява в позицията си руският дипломат.  

Според руския посланик в САЩ Анатолий Потапов, провокацията в Буча е връх на лъжата 
и цинизма.    

Междувременно Пентагонът съобщава от своя страна, че няма потвърждение за това, че 
станалото в Буча е дело на руската армия. 

Руското посолство в САЩ призовава Вашингтон да спре да снабдява Украйна със 
смъртоносни оръжия. САЩ са тези, които провокират все повече и повече жертви, се казва 
в изявление на посолството в Телеграм.  От дипломатическата мисия смятат, че неспособността 
на Киевския режим да осигури правилен контрол и защита на оръжията е довела до ширещи се 
спонтанни банди, занимаващи се с грабежи и терор. 

Във видеоматериала са излъчени отново кадри от военните действия и от Буча, които са 
замъглени.  
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7/8 TV 

„Крум Савов Live“ 
В предаването „Крум Савов Live“, водещият Савов коментира пред госта Светлана 

Джамджиева – главен редактор и собственик на електронното издание  „Клуб Z”, че ако се 
докаже на 100%, че кадрите, събитията и зверствата от Буча са истина, то престъпленията не са 
извършени по разпореждане на Владимир Путин, а са дело на нечие извратено съзнание, на 
някакви провинциални руски бойци. В разговора им е включен чрез жива връзка собственикът 
на ретро музей във Варна - Цветан Атанасов, който се явява в кадър с восъчна фигура на 
Владимир Путин. Крум Савов задава риторично въпроса: „Възможно ли е да се стига до такива 
зверства, толкова да се е променил, извратил този човек (Путин), че да изправи на нокти 
целия свят, на ръба на Трета световна война и да нападне братски, украински народ, руски 
срещу руски почти.“ Според Цветан Атанасов, всичката информация за извършен геноцид е 
пропаганда, истината е че руските войници са се изтеглили от Буча на 30 март, а на 31 март 
кметът на Буча радостно е обявил, че всичко е мирно, тихо, кротко и няма никакви жертви17. 
Атанасов е прекъснат от Светлана Джамджиева, която казва, че това е поредният „фейк“ и той 
лъже. Водещият Савов се намесва и съобщава, че сателитните снимки на чуждите служби 
показват, че труповете са лежали там от 9 март, но е вярно че има много „фейк“ видеа, а и 
Пентагона не е потвърдил кой и дали е извършил престъпление. Джамджиева уточнява, че 
Пентагона е потвърдил и е приел спътниковите снимки за доказателство18. Крум Савов споделя, 
че за него е алогично, как Русия е предложила в ООН да има независимо разследване за Буча, а 
обвинителите – Великобритания - отказват. Според Светлана Джамджиева разследване със 
сигурност ще има и представя доказателства, които опровергават твърденията на Цветан 
Атанасов, че геноцидът е инсцениран, позовавайки се на официални документи на руското 
външно министерство и на американския всекидневник „Ню Йорк Таймс“. По време на 
разговора, на сплит-скрин се излъчват документални кадри от Ютуб с надпис „гр. Буча“, на които 
се виждат военни, бойна техника и разрушени сгради.  
„Студио Хъ“ 

В изданието на предаването „Студио Хъ“, във финалния си коментар, водещият 
Станислав Балабанов говори за невинните жертви в европейския гр. Буча и нуждата от единна 
позиция на България, като част от Европа и НАТО.   

 
06.04. 

Трагичните събития в Буча не са единствени, има още украинки градове и села, където 
мирни жители са убити от руските военни. НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ излъчва еднократно обръщение 
на британският премиер Борис Джонсън към руския народ – в клипа той говори на руски език 
на фона на автентични и немаскирани кадри от Буча. Програмите отразяват как папа 
Франциск осъжда клането в Буча и целува украинско знаме. В АЛФА ТВ продължава 
съдържанието, че кадрите от Буча представят „докъде Холивуд работи“. Волен Сидеров 
обвинява в „медиен фашизъм“ медиите, които обективно и последователно отразяват 
войната. Александър Симов в БСТВ прави малка крачка назад в коментарите си и допуска все 
пак, че трагедията в Буча може да е факт, независимо че я смята за „титаничен 
геополитически фарс“.  

 
 

БНТ1 
„Денят започва“ 

 
17 Опровержение: https://edmo.eu/2022/05/03/russian-foreign-minister-lavrovs-false-claims-aired-by-italian-
television/ 
18 https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2988886/pentagon-press-secretary-john-f-
kirby-holds-a-press-briefing/ 

https://edmo.eu/2022/05/03/russian-foreign-minister-lavrovs-false-claims-aired-by-italian-television/
https://edmo.eu/2022/05/03/russian-foreign-minister-lavrovs-false-claims-aired-by-italian-television/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2988886/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-holds-a-press-briefing/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/2988886/pentagon-press-secretary-john-f-kirby-holds-a-press-briefing/
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Първите двама събеседници в хода на предаването, засягащи темата за Украйна, са 
Ангел Найденов, бивш военен министър и Стефан Тафров, дипломат. Разговорът им не е за Буча, 
а по-общ - за непостигнатите цели на Русия, за това какво иска тя, за евентуалния развой на 
събитията. От какво се нуждае Украйна, за военната помощ.  

Отново е обърнато внимание на фалшивите новини – от началото на събитията в 
Украйна се наблюдава активизиране на дезинформацията. Данните са на МВР. За хибридната 
кибервойна в предаването е включен разговор с експерта по киберсигурност Любомир Тулев. 
Разказва за руските хакери и за техните противници от Анонимъс, казва какво правят едните и 
другите. За троловете и дезинформацията – по общо, не само за зверствата в Буча. Как да се 
справим с тях, как да отсяваме? Същите, които са срещу ваксинацията, 5G, разпространяват 
слухове за крадене на бебета от скандинавци т.н., сега са пропутински настроени. Получават 
възнаграждение, профилът им включва хора от малки населени места. Хора с ограничено 
мислене. Тотално заместване на истината. Подобна напаст може да се пребори чрез 
образованието. Културният и информиран човек дава по-добра оценка на информацията – 
търси няколко източника, проверява, мисли. Българите сме на последно място по способността 
да отличаваме коя информация е истинска и коя – фалшива.  

Акценти в новините, свързани с темата за войната в Украйна и реакциите на света, 
предизвикани от руските военни престъпления: Сблъсък на дипломатическия фронт. Русия да 
бъде извадена от Съвета за сигуроност (СС) на ООН, призовава Зеленски, който обвинява Русия 
в най-тежките военни престъпления след Втората световна война. „Трябва да е неизбежно 
търсенето на отговорност от виновните.“ В СС на ООН Зеленски показва кратко видео на 
обгорени, окървавени и разчленени тела, включително на деца (Няма такива жестоки кадри в 
новинарския репортаж) в Ирпен, Димерка, Мариупол и  Буча, където – според Украйна 
(източник) са били убити хиляди цивилни. Зеленски призовава Русия да бъде изключена от СС 
на ООН, за да не може да блокира решения относно войната, която сама е започнала. Той иска 
и търсене на отговорност от Москва за военни престъпления. Част от синхрона на Зеленски и 
Василий Набензя, посланик на Русия в ООН, са включени в новинарските емисии, за да отразят 
двете гледни точки. Самият репортаж е озаглавен „Сблъсък в ООН“. Русия отрича обвиненията 
и твърди, че докато са били под руски контрол, в тези селища не са избивани цивилни – не 
стреляли по цивилни, точно заради това напредвали по-бавно, отколкото очаквали мнозина. 
„Не действаме като американците и техните съюзници в Ирак и Сирия, където те 
изтриват цели градове от лицето на земята. Те нямат милост, но ние изпитваме голямо 
състрадание, защото тези хора са ни близки.“  САЩ посочват, че глобалните лидери трябва 
да покажат характер и да се изправят срещу страшната и непровокирана руска агресия. 
Вашингтон иска изключване на Русия от Съвета по човешките права на ООН. Позиция на Китай 
и Индия – осъждат смъртта на цивилни, но настояват за проверка на фактите и независимо 
разследване в Буча. Тази информация се повтаря и в кратката емисия в рамките на „Денят 
започва“ в 7 часа.  

Други новини, свързани с войната в Украйна: войната навлиза в критична фаза; Военна 
помощ; Сражения около азовски завод; Забрани за руски кораби; етапи на ембарго и т.н. 

Интервю по скайп с Настя Болокобиленко, живееща край Харков, един от отговорите й 
засяга Буча – водещата я пита дали има геноцид и вярва ли тя, че виновните ще бъдат наказани. 
„Иска ми се да вярвам, те убиват хора, някои виждат това със собствените си очи. Когато 
са освободили Буча, останалите живи са видели.“ Иска да вярва, че всеки ще бъде наказан, 
според постъпките си. Всеки ще си получи заслуженото.  

Водеща в студио: (Повторение на информацията за изказването на Зеленски в ООН – 
престъпления в още украински градове). Русия заявява, че това е постановка. Сателитни 
снимки и анализи опровергават руските твърдения. 

Повтаря се целият репортаж на кореспондента на БНТ в Брюксел – за санкциите, 
предприети от Европа след зверствата в Буча. Пети пакет от санкции. Еврокомисия и украинска 
прокуратура заедно създават комисия за военните престъпления. Синхрон на Фон дер Лайен за 
пакета санкции. 
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В програмата е включено интервю на Андрей Бондаренко от обществената ТВ в Киев, 
сценарист и координатор, журналист. Заради това,  което става в Буча и други градове, 
продуцентът до последно не пуска хората да работят в офисите на ТВ - докато не им намери 
предпазни средства; „има дефицит от бронежилетки и каски.“ Попитан за случилото се в Буча 
и за пропагандната война, водена и от двете страни – каква е границата, че изнесеното е истина, 
а не са фалшиви новини, журналистът е категоричен – той би могъл да изнесе лекция за 
медийната грамотност, но няма да го прави. Ако неутрални хора видят руските новини, а те в 
Киевската ТВ ги следят професионално, ще си проличи дори по заглавията, че московските 
източници не са коректни. Кой създава фалшиви новини и кой казва истината? Руснаците 
твърдят, че убитите им са 300, а украинците казват, че са към 1500. Украинците обаче, могат да 
покажат списъци, руснаците – не. Така може да се различи истината от лъжата по всеки 
конкретен казус. Журналистът посочва, че когато Хитлер настъпва в СССР, той също казва, че е 
освободител; но дори той не си позволява да твърди, че съветска армия сама е бомбардирала 
Ленинград. Фашистите поне си признават, че унищожават хора, че вършат престъпления. 
Руснаците и руското ръководство не признават нищо, манипулират общественото мнение на 
народа си. Понятието за геноцид е много просто – унищожение на народа на основата на омраза 
към религия, националност и т.н. Хората в Буча са украинци и са жестоко унищожени. Оцелелите 
са очевидци, тях не можеш излъга. Днес или след 2 дни светът ще разбере за Бородянка, където 
има още повече жертви.  

Други теми, свързани с Украйна в предаването – помощ за бежанците, разговор с хора 
от Украйна. 
Централни новини „По света и у нас“ 20 ч.  

Ситуацията в Украйна отново е централна тема – ходът на войната, нови зверства, този 
път в други градове, напуснати от руската армия. Чужди медии (източник - кадри на Би Би Си) 
продължават да показват екзекуции в Бородянка (няма кадри с кръв и трупове, само 
разрушения). Репортажът включва свидетелства на оцелели очевидци, които разказват как 
руската армия е стреляла по местни жители. Синхрон на свещеник отец Дмитро: Неговата кола 
била следвана от две коли с цивилни и руснаците просто стреляли по тях, било екзекуция. 
Убитите в Буча са над 300, а другаде може да се окажат и повече, казва Зеленски (преразказани 
думи). Русия е обвинена във военни престъпления.  

Британската медия Би Би Си показва и други свидетели - на убийствата в Буча - 
извършени от руски войници: синхрон на Ирина Абровмова, вдовица. „Мъжът ми не беше 
войник. Никога не е държал пистолет, той беше миролюбив човек. Взеха го от дома ни по 
чехли, казаха му да си свали ризата, накараха го да коленичи на земята и го убиха.“ Украински 
представители смятат (източник), че в масов гроб в града може да има от 150 до 300 тела. 
Руската страна (другата гледна точка) продължава да говори за инсценировки в Буча и настоява 
за независимо разследване. Гостомел, Буча и Ирпен понасят тежестта на руското настъпление. 
Според украинските власти, цитирани от агенция Интерфакс Украйна (източник), от Гостомел са 
изчезнали над 400 души. Жители на Краматорск – предимно жени, деца и възрастни хора, 
напускат града с влак. Анкета с хора на гарата, синхрони: „Тук е много опасно“, казва момиче.  

Друг репортаж за международните реакции, анонсиран от водещите на новините: 
Шокиращи данни за масови убийства, включително на деца, изнасилвания и грабежи от страна 
на руските войници в окупираните украински градове. Западът определя случилото се като 
военно престъпление, В. Зеленски настоява да бъде използван терминът геноцид, но какви са 
реалните действия, които може да бъдат предприети. Възможно ли е руският президент Путин 
да бъде осъден като военнопрестъпник от трибунала в Хага. Следва обобщаващ репортаж на 
журналистката Джанан Дурал, с кадри от чуждестранния обмен. За близо 10 хиляди случая на 
военни престъпления в Буча, Бородянка и други украински градове съобщава прокуратурата в 
Киев (източник). ООН вече започва свое разследване. Ще се използват свидетелски показания, 
кадри от медиите, както и такива, направени на място от разследващите. Ребека Хамилтън, 
професор по право в университета във Вашингтон (експерт), със синхрон: трибуналът в Хага има 
право на това и вече е започнал разследване. Престъплението агресия е нарушение на 
международното право. Убийството, мъчението, убиването, изнасилването и т.н. – също. Има 
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данни за всички престъпления, извършени от руската армия. В репортажа е включен поредният 
синхрон на Зеленски – светът ще признае това за геноцид. „Има хора убити и измъчвани, с 
отрязани крайници, жени са изнасилвани, деца са убивани.“ Борел потвърди, че Европа 
внимателно следи какво се случва в Украйна. Синхрон на Жозеп Барел, върховен представител 
на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността: „Мариупол е Алепо на Европа, Герника 
на Украйна.“ Той потвърждава – извършени са военни престъпления, а жертви са били цивилни 
граждани. „Няма да оставим това безнаказано.“ Ще има ли издадена заповед за задържане 
на Путин и руски граждани, проявили жестокост. Русия не признава международния 
наказателен съд, така че ще бъде трудно. Съдебен процес би отнел години.  

В емисията е включен и репортаж за готовността на нашата прокуратура да участва с 
представител в разследването на зверствата в Буча, отнасящи се до военни престъпления и 
права на човека. Има синхрон на Иван Гешев, главен прокурор (съдебна власт). Част от 
репортажа е за отчета на дейността на прокуратурата. 

В емисията е включен репортаж от мирно шествие в Пловдив и бдение в памет на 
жертвите от войната. Синхрони с 3 жени, участници в шествието – против толкова жертви, 
толкова смърт. Всеки да допринесе за спиране на войната. Плакат, в който се чете името на 
селището Буча, изписано на латиница.  

Излъчен е и репортаж за папата, демонстриращ солидарност с украинския народ. 
Флагът, който държи по време на седмична аудиенция, където присъстват и украински деца, е 
пристигнал от Буча – „града мъченик“. Надписан е. Папата целува знамето, преди да го предаде 
на друг духовник. 

 
ХОРИЗОНТ 

„Преди всички“ 
В предаването „Преди всички“ в новините в 07:00 ч. има новина за експулсиране на 

редица дипломати от Европа след кадрите от Буча. Отново е представена и другата страна: 
„Лавров нарече случаят Буча провокация“; САЩ предвижда нови санкции за Русия. 
Горепосочените новини не са за самите събития в Буча, но са пряко свързани като последици от 
обвиненията.  

Веднага след новинарската емисия (в 07:23 ч.) има пряко включване с българин, който 
живее край Киев Юрий Косев, който разказва от първо лице на очевидец и доброволец в 
националната гвардия за последните дни от войната. „Всички села са като Буча – всяка втора 
къща е ограбена; в другите села ще се види и нещо по-лошо от Буча; В съседно село по 
неофициална информация има разстреляни 138 човека.“ Разказва за мародерства, грабежи и 
други ужасяващи истории, които е чул и видят в околностите, в които са обикаляли с други 
доброволци. Целият разговор е 12 минути.  

Следващият разговор е в 07:36 с проф. Любомир Топалов, преподавател Бостънски 
университет, като темата е по-скоро за войната като цяло, ужасите, които съпътстват всяка една 
война, както и международните отношения и реакции конкретно за конфликта в Украйна, 
прогнози и очаквания за развитие. Няма други гости по темата в рамките на това предаване. 

„Нещо повече“ 
Предаването „Нещо повече“ започва с коментар на водещата по повод обсъждането в 

Народното събрание за предоставяне на военна помощ на Украйна. Веднага след това са 
включени два записа с изказване на Антоанета Цонева в НС като думите ѝ са част от 
декларацията на ДБ за предоставяне на военна помощ За Украйна и налагане на нови санкции 
срещу Русия, още повече след събитията в Буча. Междувременно пред НС се провежда протест, 
организиран от партия ВЪЗРАЖДАНЕ, от където също има синхрон с Костадин Костадинов, но 
неговото изказване е по темата дали да се предостави на военна помощ за Украйна, без изобщо 
да споменава Буча по какъвто и да е начин.  

Гостите в предаването са проф. Милко Пангурски, историк ВТУ, по темата за 
историческите решения на България по време на световните войни: „Ние нямаме братя в Русия, 
нашите братя са в Украйна!“ 
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По-късно в предаването се включва и кореспондентът на БНР Дора Атанасова, която 
пътува с поредната хуманитарна пратка към Украйна, като е представено интервю с Юрий Крук, 
началник на Одеската държавна администрация, който разказва от първо лице за положението 
на населението в областта, военните действия и истории за мародерства и нападения „на много 
места има нападения над мирни граждани – в Буча, например“. Разказът е общ, не се говори 
конкретно само за Буча, а се обобщава „на много места“, споменавайки и това градче, наред с 
други. Не са представени шокиращи подробности, няма синхрон с граждани.  

Същите материали в съкратен вид са представени и във Вечерния осведомителен 
бюлетин в 18:00 ч. – части от изказванията на Антоанета Цонева в НС „ДБ сурово осъжда 
клането на цивилни от страна на Русия и настоява България да се включи по-енергично в 
отпора на цивилизования свят срещу руската агресия в Украйна“, и интервюто с Юрий Крук. 
Не се споменава конкретно Буча, или някои от другите места. 

В последващия репортаж за хода на военните действия само се споменава, че Киев и 
Москва се обвиняват взаимно за убийствата на мирни жители, без да се посочва конкретни 
имена, събития или други подробности. В 18:13 ч. има материал на кореспондентът на БНР от 
Москва, като се казва, че „темата с обвиненията за Буча трябва да бъде приключена“, като 
има запис на Мария Захарова, която обвинява западните медии „и преди всичко 
американските“, в разпространяване на фалшиви новини и дезинформация , „но и в съучастие 
в престъплението в Буча“, като също така прави аналогии с други събития – Сребреница, 
Сирия, Алепу и т.н., които събития също са били финансирани от Вашингтон и „колективният 
Брюксел“, като целта е да се прекъснат и осуетят мирните преговори. Целият материал е минута 
и половина. 

Емисията продължава с хода на военните действия 
 

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей, България“  

В коментар на водещата Мира Иванова по темата „Реакциите за убийствата на цивилни 
в Буча“ се посочва, че Москва отрича за жестокости на руски военни, а в същото време Западът 
се обединява около нови санкции срещу Русия. Съобщено е за поредно изгонване на руски 
дипломати. Като обобщение са представени изказванията на Урсула фон дер Лейен, Джо 
Байдън и Володимир Зеленски. Използвани са същите кадри, които са разпространявани до 
момента от Буча за покритие.  

Еднократно в 06:22 ч. е излъчено видео на британския министър председател Борис 
Джонсън, публикувано от официалния канал Туитър на британското  правителство, в което се 
обръща към руския народ и казва, че заслужава истината за Украйна. Видеото съдържа кадри 
от Буча, които са без маски – виждат се трупове на улицата, междувременно тече текст на 
руски и на английски език с описване на жестокости, за "хора убивани с вързани ръце, жени 
изнасилвани пред малолетните си деца". 

В 07:22 ч. в коментар на международния редактор Любомир Бояджиев се споменава 
обръщението на президента Зеленски пред Съвета за сигурност на ООН, в което президентът на 
Украйна казва, че щом досега Съветът не е успял да спре кръвопролитията в Украйна, просто 
трябва да спре да съществува като организация. Съобщава се, че руския посланик в ООН 
Василий Небензя е подкрепил отново позицията на Русия, че случката в Буча няма общо с 
истината. Коментира се, че действията, които са документирани съответстват на мащабни 
военни действия, не просто на „специална операция“, както нарича Русия военните действия в 
Украйна. 

В 08:38 ч. Мартин Георгиев – специален пратеник на НОВА в Украйна. В своя разказ от 
първо лице за пребиваването си в Одеса, журналистът споменава само темата Буча, без да 
навлиза в детайли и без обяснение на картината. 
Централни новини НОВИНИТЕ на НОВА 

В 19:05 ч. е съобщено, че парламентът на Украйна ще обсъди предложение действията 
на Русия в Буча да бъдат признати за геноцид. От страна на Русия позицията остава непроменена 
– от Кремъл казват, че кадрите в Буча са фалшиви. Излъчват се думите на говорителя на Кремъл 
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Дмитрий Песков, който от своя страна цитира външния министър Сергей Лавров в изказването 
му, че всеки път, когато се появи надежда за прогрес се появяват обстоятелства, които да 
блокират процеса, така се случва и с инсценировките в Буча. Съобщена е и позицията на Индия 
– за първи път от началото на войната. Страната официално осъжда действията с убийствата на 
цивилни и призовава за независимо разследване  в изказване на  посланика на Индия в ООН Т.С 
Тирумурти. Съобщава се за нов пакет санкции, които САЩ налагат на Русия. 

 
ПРОГРАМА БТВ 

„Тази сутрин“  
На 06.04.2022 г. в предаването „Тази сутрин“ в 06:37 ч. Илияна Димитрова, 

международен редактор btv НОВИНИТЕ, съобщава за разпространено алтернативно видео от 
нощта. Това са снимки на агенция „Ройтерс“ - „Войната в снимки“. Една от снимките се нарича 
„Светлината на паметта“  в спомен на загиналите украинци  - запалени свещи са подредени в гр. 
Лвов, за да очертаят границите на Украйна, включително и на Крим. Показана е снимка на 
американския държавен секретар Антъни Блинкен, който слиза от самолет,  пристига на срещата 
на външните министри на НАТО в Брюксел. Снимка от  фронтовата линия - в Киевска област жена 
носи котката си, минавайки покрай разрушения. На  снимка от Мариупол се вижда 
полуразрушен магазин-място за зареждане на мобилни устройства. Илияна Димитрова посочва, 
че Мариупол е бил напълно разрушен, има  кадри от разрушенията там, а хората по всякакъв 
начин се опитват да запазят живота в някакви граници. Има опит да се запази комуникацията 
със света. Водещият Златимир Йочев  коментира, че от тези снимки прозира надежда, вижда се 
лъч светлина в дъното на всичко тъмно. По този начин украинците защитават територията си не 
само с оръжия, не само със смелите си действия, но и така искат да кажат: „Това са контурите 
на нашата държава, ние сме независими“. Илияна Димитрова подчертава, че и Крим е там в 
тези контури.   
          САЩ и ЕС са готови да наложат нови санкции срещу Русия на фона на военните 
престъпления в Буча. Съобщава се, че Вашингтон насочва мерки към двете дъщери на Путин и 
най-голямата руска банка. САЩ са обявили, че ще предоставят на Украйна военна помощ за още 
100 млн. долара. Европа спира вноса на руски въглища за 4 млрд. евро - това е част от петия 
пакет европейски санкции срещу Русия, заради войната в Украйна, който се очаква да бъде 
приет през този ден. Брюксел ще наложи забрана на транзакции с четири руски банки. Помощта 
идва, след като президентът на Украйна Володимир Зеленски е изброил предполагаемите руски 
зверства в реч пред Съвета за сигурност на ООН. Илияна Димитрова посочва, че Зеленски е 
показал нови кадри, които според него се повтаряли и на други места в Украйна. Тези кадри не 
можело все още да бъдат потвърдени от международни експерти. По думите на Илияна 
Димитрова, Русия отрекла каквито и да е военни престъпления и нейният посланик в ООН 
отново опровергал информацията за жертвите в Буча. Часове по-късно имало поредно 
обръщение на Зеленски през нощта, който казал, че руски сили се опитвали да продължат 
настъплението си в Източна Украйна, но армията ги спира.  
         Димитрова обобщава събитията от нощта – Съвет за сигурност на ООН, словесни  
престрелки на фронтовите линии продължават, прегрупирането, санкциите, които се очакват. 
Златимир Йочев акцентира, че на дипломатическия фронт има непрекъснато експулсиране на 
дипломати.  Русия остро осъжда това.  
         По думите на водещия, има нови претенденти за медиатори, посредници в мирните 
преговори. Лигата на арабските държави е провела срещи с украинския външен министър във 
Варшава, за което съобщават международни издания. Става дума за група от  държави - 
министрите на Египет, Йордания, Алжир, Ирак, Судан, ОАЕ са пристигнали във Варшава от 
Москва, срещнали са се с руския външен министър Сергей Лавров. Златимир Йочев обобщава, 
че сега може би трябва да се намеси една такава сериозна коалиция от държави, които да 
опитат да помирят страните и да спрат огъня. До момента няколко такива срещи са били 
проведени в Турция - Ерджеп Ердоган се опитва да въдвори ред и да помири двете страни. 
Илияна Димитрова цитира думи на Зеленски пред Съвета за сигурност, че имат работа с 
държава, която превръщала правото си на вето в право на убийства (за Русия), а Лавров е 
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обвинил Запада, че се опитвал да провали тези преговори за мир с Украйна „с истерията около 
Буча“.  Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е казал, че това е добре режисирано трагично 
шоу. Илияна Димитрова казва, че продължават тези словесни нападки. Златимир Йочев 
коментира, че войната си продължава, острият тон също се втвърдява. Следва репортаж на Таня 
Станева от Украйна за времето за сеитба през войната. 
       
 btv НОВИНИТЕ в 19:00 ч.  
            В емисията btv НОВИНИТЕ в 19:00 ч.  е излъчен репортаж за  провела се  мирна 
демонстрация в Бургас срещу войната в Украйна, провокирана от кадрите с насилие в Буча. 
Събрали са се десетки украински жени и деца, да ги подкрепят дошли и българи. По време на 
протеста била показана инсталация с прекършени цветя, изцапани в червено като символ на 
зверствата от войната. 
          В продължението на btv НОВИНИТЕ в  19:53 ч.  чрез видеовръзка е излъчено интервю  с  
Татяна Бъчварова, бивш експерт на прокуратурата на Международния наказателен съд в Хага. 
Татяна Бъчварова казва, че престъпленията в Буча не трябва да се разглеждат като изолирани 
отделни инциденти в контекста на случващото се в Украйна - въоръжения конфликт, който 
продължава вече повече от месец. По думите на Бъчварова, престъпленията са извършени по 
време на въоръжения конфликт, което дава основание престъпленията в Буча,  както и много 
други престъпления, които са извършени в рамките на последния месец, да бъдат разследвани 
като военни престъпления и престъпления против човечеството. И двата вида престъпления 
попадат под юрисдикцията на Международния наказателен съд, който още в началото на месец 
март е започнал разследване.   Службата на прокурора изпратила свои служители на място. 
Водят разследване, както и самият прокурор. От изявлението до международната общност  
станало ясно, че миналия месец, в средата на месеца е бил в Полша, в Украйна и се е срещнал с 
пострадали от престъпленията. Татяна Бъчварова казва, че следва да се посочи, че прокурорът 
е призван да води безпристрастно разследване по силата на Римския статут, който е основният 
нормативен документ на съда, поради което той разследва всички участници в конфликта, 
всички страни. Татяна Бъчварова информира, че доказателства се събират от много и най-
различни организации, не само от служители на прокурора. Доколкото е известно, се води 
разследване и от украинските власти на място, както и от много неправителствени организации. 
Достатъчно е всякакви данни, които са налице, да бъдат предоставени на съответните 
служители или на прокурора на Международния наказателен съд, или на местните власти, 
които също осъществяват разследване, за да се установи дали са налице достатъчно данни да 
се продължи с разследването. Оттук нататък доказателствата, които се събират, ако става дума 
за доказателства пред Международния наказателен съд, те следва да се събират по правилата, 
които са установени за доказване пред съда. Всичко зависи от събраните доказателства. 
Римският статут предвижда наказателна отговорност както за преки извършители на подобни 
престъпления, така и за тези, които дават заповедите, както и тези, които  решават каква да бъде 
политиката за извършването на тези престъпления в по-глобален мащаб. Зависи какво ще 
установи прокурорът, срещу кого има най-много доказателства да бъде подведен под 
отговорност. Дори и при най-високите длъжности, които се заемат и се ползват с имунитет, това 
не е пречка имунитетът за провеждане на разследване и за подвеждане под отговорност. Ако 
се говори за лица, които се намират в Русия, проблем ще е тяхното физическо предаване на 
съда. Ако бъде осъдено едно лице, това пред Международния наказателен съд не може да 
стане задочно, трябва физически да присъства. Наказанията са до 30 години лишаване от 
свобода или доживотен затвор. Има много лица, които са осъдени от съда и изтърпяват 
присъдите си. Татяна Бъчварова посочва, че при четирите вида престъпления, които попадат в 
компетентността на съда, не се погасява при тях преследването по давност, т.е. разследване и 
наказателно преследване може да продължи без ограничение във времето. 
         В кадър: „Ужасът на войната. Как и колко дълго се разследват военните 
престъпления?“; „Военните престъпления. Кой може да бъде разследван и осъден, как се 
събират доказателства?“; „След кадрите от Буча. Извършени ли са военни престъпления? 
Кой и как ще ги разследва?“  
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         Не са излъчени неблагоприятни кадри.  В кадри се виждат разрушени танкове, бойна 
техника, камиони, сгради. Виждат се военни. В кадри се виждат групи от хора, които разговарят, 
готвят.              
    

 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 

Предаването „Следобедният блок“ 
Новинарска емисия в 14.30 часа. 

Папа Франциск осъди клането в Буча, докато държеше в ръцете си украинското 
знаме, изпратено му от града, в който бяха открити и застреляни от упор тела с вързани 
ръце, масов гроб и други следи от екзекуции. 

Кремъл нарече вчера западните обвинения за военни престъпления, чудовищна 
фалшификация, която цели да злепостави руската армия.  

 
„Денят на Дарик“ 
Новинарска емисия в 18.00 часа. 

„Всички видяхме жестокостите, извършени в Буча и други украински селища. 
Картината показва истинската същност на войната на руския президент Владимир Путин.  
Взимането на прицел и стрелба по цивилни е военно престъпление. Подкрепяме 
международните разследвания, за да има възмездие за извършителите“, посочи 
генералният секретар на НАТО Столтенберг. Той допълни, че Русия размества войските си 
от северната украинска граница, за да ги изпрати на изток, където се очакват тежки 
сражения…  

Папа Франциск осъди клането в Буча и целуна украинското знаме, дошло от града, 
където цивилни бяха застреляни, а телата им бяха оставени по улиците. „Последните 
новини от войната в Украйна вместо да донесат облекчение и надежда, донесоха нови 
зверства, като например клането в Буча“ – каза папа Франциск към края на седмичната си 
аудиенция.  
 

АЛФА ТВ 
„Добро утро, българи“, 09:50 ч. 

В студиото са водещите Кристиян Димитров и Волен Сидеров, които обсъждат 
„медийните манипулации и купените журналисти“. Според Димитров, в последните дни сме 
станали свидетели на „замъглени кадри, доста съмнителни – от събитията в Буча“, които 
обикалят медийното пространство. Това, което отсъства от медиите, според него, е фактът, че 
на първия ден, след като руската армия се оттегля от Буча, кметът на това населено място, който 
е бил кмет и преди започването на военната операция, е потвърдил, че всичко е наред, руските 
въоръжени сили са се изтеглили и няма проблем. По думите на журналиста, „буквално на 
втория - третия ден след изтеглянето изведнъж се оказва, че там са се извършвали някакви 
страховити неща“. Излезли са кадри в интернет пространството, особено в първите дни, в 
които се виждат „как мърдат ръце и буквално пресни рани на четвъртия ден – може да се 
прецени докъде Холивуд работи“. Думата взима Сидеров, който казва, че водещите на 
„пропагандно-лъжливите студия“ тези дни постоянно обяснявали как имало сателитни 
снимки, които показвали извършвани зверства. Според него обаче това е нелепо, нямало 
никакви сателитни снимки. Сидеров твърди, че са трябвали два-три дни, „за да инсценират, да 
измислят…“. Дава за пример как филмът „Да разлаем кучетата“ описва точно как се правят 
подобни фалшификации (става дума за събития по време на Югославската война). Тогава, казва 
Сидеров, американските служби са представяли сърбите като убийци и зверове, а 
американските бомбардировки над Югославия са били представени като „омиротворяване“ от 
страна на САЩ, без да има възмущение от международната общност.  

Разговорът между двамата журналисти продължава, като в кадър е показан изглед на 
сайт и статия със заглавие „Пентагонът: нямаме независимо потвърждение за събитията в 
Буча“. Сидеров е убеден, че „те продължават да се въздържат, защото знаят истината, 
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знаят, че не е така“. Цитира съдържанието на публикацията: „Министерството на 
отбраната на САЩ не отрича твърденията за военни престъпления, но не може и да ги 
потвърди“. Димитров се намесва с думите: „Това е една позиция, добре известна на хората – 
откровено йезуитска, т.е. не се заема никаква позиция“.  Сидеров обяснява на зрителите защо 
това мнение на Пентагона не е излъчено от „тези медии, чуждестранни, излъчващи на 
български език – Нова, БТВ, БНТ. Уточнява, че БНТ, по силата на своята позиция и внушения, е 
антибългарска, защото не показва това мнение, а „веднага започва да обсъжда в студията 
ужасните зверства, започват едни ахкания, хълцане, сълзи и сополи се леят за нещо, което 
накрая сигурно ще се окаже пропагандна лъжа на Зеленски“. Той заявява още, че „това е 
нелепа, инфантилна пропаганда, правена по един тъпанарски, некадърен начин“. Сидеров 
вижда тук „медиен фашизъм под формата на бездарие“. Водещите в гореспоменатите 
телевизии са квалифицирани от него като „хора, които си играят на журналисти“, а всъщност 
са „едни кукли, които четат и говорят това, което им е казано – обидно е за зрителите“.  
 Източниците на информацията, на която се позовават Димитров и Сидеров, са от 
социалните мрежи в интернет. Позицията на водещите е против официалното мнение на ЕС и 
НАТО за войната в Украйна. 
 Няма разпространени неблагоприятни, шокиращи кадри.  Показан е скрийншот от 
неизвестен сайт със статията за мнението на Пентагона относно Буча. 
 Откъсът от предаването с горния коментар за събитията е повторен неколкократно в 
наблюдавания времеви отрязък, както следва:   

- на 06.04.2022 г. в „Новините“ в 14:00, 16:00, 18:00 ч., както и в „Актуално“ в 19:00 ч.;  
- на 07.04.2022 г. в „Актуално“ в 18:45 и 19:20 ч.; в „Новините“ в 19:00 ч. ;  
- на 10.04.2022 г. в „Актуално“ в 19:40 ч. 

 
Българска свободна телевизия - БСТВ 

„Новини“ (Централна новинарска емисия) – 18:30 ч. 
В 18:33 ч. е разпространена следната новина: „Демократична България“ призова 

парламентът да осъди клането в Буча, а Митрофанова да бъде обявена за персона нон 
грата. Народното събрание да приеме декларация, осъждаща зверствата, извършени от 
Кремълските войски в Буча и други украински градове. Групата сурово осъжда клането на 
цивилни от страна на Русия и настоява България да се включи по-енергично в отпора на 
цивилизования свят срещу руската агресия в Украйна.“ Източник на информацията е 
Антоанета Цонева, депутат от ПГ на „Демократична България“, която настоява: „1) България да 
подкрепи с предоставянето на съдебно-медицинска експертиза разследването на военните 
престъпления на руската армия, които вече се организират не само от украинските власти, 
но и от ООН, ЕС и други международни организации. 2) Като член на ЕС страната ни да 
подкрепи нови по-сурови европейски санкции срещу Русия. 3) Като припомняме, че като 
отговор на зверствата в Буча и на други места партньорски страни като Германия и 
Франция изгониха общо 75 руски дипломати, а Литва – руския посланик, настояваме за 
обявяване на персона нон грата на руския посланик у нас Митрофанова, чието поведение 
напоследък систематично е в разрез с Виенската конвенция за дипломатическите 
отношения и уронва достойнството на България. 4) България да започне да предоставя на 
Украйна оръжие и муниции, които да й позволяват да се защити срещу руската агресия и 
съпроводените с нея военни престъпления. 

Видеоматериалът съдържа изказването от пленарната зала в Народното събрание на 
Антоанета Цонева, която е показана в близък план. 
 
„Актуално от деня“  - 19:15 ч. 
  Във времия отрязък от 19:18 до 19:26 ч., в пореден коментар, водещият Александър 
Симов отново говори за „Клането в Буча“ като се аргументира , че дори и от Пентагона са 
обявили, че те не могат да потвърдят към момента какво точно се е случило в киевското 
предградие. Освен това водещият критикува сайта https://www.actualno.com/,  който е излязъл 
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със статия, че срещу депутата трябва да бъде повдигнато обвинение, заради това, че отрича 
военно престъпление. 

Журналистът и депутат от БСП за България Александър Симов, след като прави кратка 
ретроспекция на предишното предаване по темата, заявява отново, че на базата на това, което 
имаме като информация смята, че пред очите ни се разиграва титаничен геополитически фарс, 
тъй като има достатъчно доказателства да се усъмним в твърденията за целенасочен геноцид 
над населението на Буча. И допълва: „Нещо повече, дори от Пентагона – американското 
министерство на отбраната обявиха, че те не могат да потвърдят към момента от 
независими източници какво точно се е случило в Буча, което разбира се не попречи на 
нашите медии да представят това като доказан факт, като нещо, което е станало, без 
някой реално да има наистина независимо потвърждение или най-малкото независимо 
разследване, което да ни обясни как така труповете по улиците мърдат с ръце и много 
други необясними неща.“ От сайта https://www.actualno.com/  се обръщат към адвоката Михаил 
Екимджиев, за да го питат как така водещият все още не е с повдигнато обвинение и нормално 
ли е да има такива твърдения. Според юриста, когото Симов цитира,  няма как да има повод за 
обвинение, защото клането в Буча не е доказано военно престъпление и никой не се е 
занимавал с него. Водещият се възмущава, че неговите опоненти от сайта не се опитват да го 
опровергаят, не се опитват да спорят и да опровергаят фактите , които е посочил, а направо искат 
срещу него да бъде заведено дело и по този начин да му запушат устата. Депутатът Симов, 
заявява още, че: „ако се докаже, че клането в Буча е факт, това е огромна трагедия. Но 
съвсем отделен въпрос е кой го е извършил, защо го е извършил, тъй като смятам, че 
логическите аргументи на тема: Защо не са го направили руснаците ? -  са достатъчно 
тежки. Към момента обаче те не получават отговор. Вместо това виждаме поредния опит 
на света да имитира някакъв консенсус. И като казвам света разбирам основно ЕС, Щатите, 
Канада и още пет-шест страни, за да кажа, че това клане е факт, че руснаците са изверги, 
които колят мирно население и пак ще повторя - без нито едно доказателство. Ние обаче 
живеем в информационна епоха. Можем да видим снимките от Буча. Да хванем 
несъответствията от предоставените ни информации и да се опитаме да си поставим на 
въпроса – абе, каква полза биха имали руснаците от подобен геноцид. Че нали ако искаха да 
избиват мирно население Украйна можеше да е срината, казвам го с тъга и болка, казвам го 
отричайки всяка война, но това е факт. Военната логика – ако не пазиш мирното население 
е такава. Само че руснаците пазят мирно население и за това има много големи 
доказателства, но разбира се за нашите правоверни комсомолци – такива като 
https://www.actualno.com/ и всякакви други медии се оказва, че си престъпник в момента, в 
който изразиш различна позиция. Ние наистина се намираме насред диктатурата на 
едната гледна точка. Медиите в своята цялост искат да запушат всяка различна позиция, 
която не означава да оправдаваш войната, а най-малкото да се опиташ да потърсиш 
причините за нея.“  

Темата за клането в Буча е изцяло разработена през първата част на предаването от 
водещия Александър Симов, който присъства в кадър в едър план. (През втората част в студиото 
е поканен и депутата от ПГ на БСП за България Явор Божанков, но неговото участие е по друга 
тема.) 
 

7/8 ТV 
„Крум Савов Live“ 

В предаването „Крум Савов Live“, по време на разговора му с госта Радослав Каратанчев 
–  спортист и бизнесмен, в който обсъждат конфликта Русия- Украйна, без да споменават 
конкретно Буча, на сплит-скрин се излъчват показаните предишния ден кадри от Ютуб с надпис 
„гр. Буча“. По-късно в предаването Крум Савов показва снимка на унищожена военна техника, 
в градски условия, като отбелязва, че учудващо стъклата на сградите са непокътнати и пита 
иронично как е възможно, намеквайки за инсценировка19. Гостът Добромир Кожухаров – 

 
19 Опровержение: https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.329J3JW  

https://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.329J3JW
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спортен журналист и коментатор отговаря, че не може да прецени дали снимката е фейк и по-
скоро е склонен да вярва на западните медии, относно фактите за войната. 
„Вечерното шоу на Слави Трифонов“ 

На същата дата, в предаването „Вечерното шоу на Слави Трифонов“, гостът Румен 
Леонидов (журналист и издател) в разговор с водещия Иво Сиромахов за войната в Украйна, 
споменава че не вярва клането в Буча да е инсценирано, щом има сателитни снимки и 
свидетели. 
 

О7.04.2022 г. 
Програмите отразяват мирните шествия под наслов „Не сме неутрални“ в подкрепа на 

Украйна. Общото събрание на ООН изключва Русия от Съвета по човешки права. ЕП настоява 
за ембарго върху вноса на енергоносители от страната-агресор в тази война. Владимир Путин 
коментира за първи път Буча като „груба и цинична провокация на режима в Киев“.  
 

 
БНТ1 

„Денят започва“ 
Каква е ситуацията в Украйна с вчерашна дата – повторение на репортажа с информациите, 

взети от Би Би Си, който показва свидетелства за екзекуции там. Повторен е и репортажът за 
евентуалното изправяне на съд на виновните за войната, където има синхрон с американска 
адвокатка. Повторено е изказването на Гешев за готовността на българската прокуратура да 
съдейства и да предостави експерти за участие в международна комисия за разследване на 
военните престъпления. Това е денят, в който Урсула фон дер Лайен идва в България, за да 
прочете оценката на ЕС за Плана за възстановяване и устойчивост и почти целият новинарски 
поток, както и оценките, анализите, коментарите са свързани с него. Има излъчване на директна 
пресконференция в 10 часа и т.н. На Украйна се обръща по-малко внимание. 
„Още от деня“ 

Включен е кратък репортаж от мирно шествие, започващо от храм паметника „Св. Ал. 
Невски“, под надслов „Не сме неутрални“. Информация от репортер: „Зловещите кадри с 
избити цивилни граждани от Киев и Буча предизвикаха нова вълна от остри обществени 
реакции.“ Според протестиращите, след подобни зверства от страна на руската армия, страната 
ни не може да остане неутрална. От шествието се обявяват против политиците, прокарващи 
проруски интереси у нас, издигат се гласове в подкрепа на оказването на военна помощ за 
Украйна. Протестиращите се готвят да минат покрай Руския културен център и да поставят на 
стълбите му стари обувки в памет на загиналите. Ще приключат пред паметника на Съветската 
армия, с минута мълчание и свещи.  
Централни новини „По света и у нас“ 

Шествие в подкрепа на Украйна -  втора новина във форшпана, разширен репортаж по 
темата „Ние не сме неутрални“. Повод за демонстрацията – зверствата и убийствата в Буча. 
Репортерът Тихомир Игнатов предава на живо.  Надпис – заглавие на репортажа - „След 
жестокостта в Буча“. Пред Руския културен център се чуват възгласи „убийци“ и „фашисти“, 
разказва репортерът. В репортажа има синхрон с младо момче, което разказва, че е бежанец от 
Украйна, че селището му се намира близо до Буча. „Много хора загинаха там, много бомби 
паднаха. Знам, че и хора от администрацията, от управата на Буча са убити и техните 
тела са били намерени.“ Има изказване и на млад мъж, българин, като в синхрона му се казва: 
„Искаме да покажем, че такива неща не трябва да се случват в ХХI век. Войната не е нещо, 
което трябва да се търпи, независимо от коя страна идва. Ние сме срещу агресията на 
Путин“. Друго момче (имената не се изписват, това е бърза анкета с участници в събитието) 
разказва как много градове са разрушени, а сградите -  негодни за живеене. Демонстрантите са 
против политиците, които прокарват проруски интереси, искат България да осигури военна 
помощ за нападната Украйна. Още двама участници в шествието – мъже изразяват сходни 
позиции. Да се даде оръжие на Украйна, за да няма случаи като в Буча. Чуват се възгласи 
„убийци“. Втора подобна демонстрация в подкрепа на Украйна.  
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Друг репортаж на БНТ по темата и с кадри от обмена, отразява международните реакции: 
Общо събрание на ООН изключва Русия от Съвета по човешките права, заради действията на 
руските военни в Украйна (Буча и други градове). С резолюция Европейският парламент 
настоява за ембарго върху вноса на енергоносители. Европейската комисия предлага по-
ограничено ембарго. Пети пакет санкции срещу Москва, „заради жестокостите в Буча“. 
Репортаж за включеното в ембаргото и предполагаемите нови мерки, с част от синхрон на Фон 
дер Лайен. Киев иска и забрана на руския петрол. Синхрон на Зеленски, преразказан: в 
политиката трябва да се решават трудни проблеми. Колко още украинци и украинки ще бъдат 
убити, преди някои политици да вземат решение… 

 
ХОРИЗОНТ 

„Преди всички“ 
В предаването „Преди всички“ в новините в 7:00 в 07:05 има новина, че в София е организира 

шествие в подкрепа на Украйна с искане за предоставяне на военна помощ, „а повод станаха 
убийствата на цивилни в град Буча“. Подробностите в репортажа са за шествието. Събитията 
в Буча се споменават единствено като повод за организирането. Малко по-късно в емисията се 
съобщава, че има данни за открити тела и в други райони. Посочено е, че източник на тази 
информация са украински издания. В емисията има още данни за хода на военните действия, 
както и обвинения от страна на президента Зеленски, че  Русия прикрива военни престъпления 
и иска по-строги санкции, както и новината, че ООН решава дали да изключи Русия от Съвета по 
правата на човека, след обвиненията за стотици убийства в Буча. 

В новините в 09:00 ч. отново има репортаж с обвинения за нови убийства на цивилни от 
Русия, позовават се само на украински източници, посочва се, че информацията не може да бъде 
потвърдена от два независими източника.  

Вечерния осведомителен бюлетин 
Във Вечерния осведомителен бюлетин в 18:19 ч. е излъчен репортаж на кореспондента на 

БНР  от Москва Ангел Григоров с изказване на Лавров, че Украйна е отговорила с провокацията 
в Буча като опит за протакане на преговорите и удължаване на бойните действия. Целият 
материал е 1,5 мин. Извън тези споменавания, новината не присъства по-подробно в емисията.  
 

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
В 06:37 ч. е излъчена снимка, която онагледява новината за изписания в Добрич паметник 

на съветската армия с послание срещу войната в Украйна – надписът гласи Катин 1940 и Буча 
2022. 

В 07:38 ч. е излъчен репортаж за мирния протест пред паметника Альоша в Бургас. 
Разпръснати са разкъсани и оцветени в червено цветя като символ на жертвите в град Буча. 

В 19:24 ч. директен репортаж  на живо от мирния протест в столицата, поводът за който са 
убийства в град Буча. Проведена е анкета с гражданите, в която преобладават и изказаните 
мнения на интервюираните за изпращане на военна помощ за Украйна. 

 
ПРОГРАМА БТВ 

„Тази сутрин“  

           На 07.04.2022 г. водещият на предаването „Тази сутрин“ Златимир Йочев посочва, че 
Владимир Путин за първи път е коментирал зверствата в Буча, като ги е нарекъл, че са груба и 
цинична провокация на режима в Киев. По думите на водещия, може ли да се повярва на 
казаното - кадрите са достатъчно красноречиви, от сателит се вижда какво се е случило в Буча. 
Показани са кадри на разрушени сгради и бойна техника. В кадри се виждат военни и други 
хора. Показани са кадри, на които се  вижда военен, който пренася възрастна жена и я оставя в 
кола, за да я спаси. 
               Международният редактор Николай Колев пояснява, че думите на Путин са изречени 
след разговор с неговия близък съратник Виктор Орбан, който е бил преизбран в Унгария като 
премиер. По думите на редактора, Орбан е призовал Украйна и Русия да постигнат примирие, 
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да прекратят огъня. Путин е реагирал позитивно на тези сигнали и призиви, но с условие. 
Златимир Йочев и Николай Колев обобщават, че Орбан е предложил Будапеща за място на 
преговори. Водещият на предаването посочва, че всеки предлага, в България е имало 
индикация, че иска да бъде място, където двете страни да си стиснат ръцете и да спрат огъня, 
че няма значение в коя държава това може да се случи, въпросът е, че в един момент трябва 
войната да спре, защото тя изтощава и финансово, и всякак жизнените сили на две държави. 
Спортният журналист Петър Бакърджиев припомня, че преди ден Илияна (международен 
редактор Илияна Димитрова) разказвала, че Арабската лига също предлагала посредничество. 
Международният редактор акцентира върху информацията за приетия предния ден пакет 
санкции  на Лондон и на Вашингтон срещу Русия. Администрацията на Джо Байдън е 
санкционирала дъщерите на Путин. По думите на Колев, предполагаемо ще им затворят 
сметките. Това било направено с най-голямата руска банка „Сбербанк“ и най-голямата частна 
руска  банка „Алфа банк“. ЕС продължава да обсъжда дали да забрани внос на руски въглища. 
Предния ден нямало консенсус - Германия искала да знае какво ще означава евентуално 
ембарго на сегашните доставки или на бъдещите договори.  
              Водещият на предаването „Тази сутрин“ посочва, че Русия е била порицана за 
действията си в Украйна от Светия престол. Имало е реакции на папата, главата на 
Римокатолическата църква. Папата реагирал на клането в Буча. В кадър: „Папа Франциск целуна 
украинското знаме. Светият отец осъди убийството на беззащитни хора в Буча.“ Показани 
са кадри, на които се вижда папата, който държи украинското знаме. До него застават майки с 
деца. В края на ежеседмичната си аудиенция папата е заявил, че последните новини от Украйна 
вместо да донесат облекчение и надежди, са разкрили нови зверства, като клането в Буча - 
жестокост, която е все по-ужасяваща срещу цивилни, беззащитни жени и деца. Те са жертва, 
чиято невинна кръв отправя призив към небето и умолява да се спре тази война. Той целунал 
знамето на Украйна и заявил, че то е от мъченическия град Буча, който не трябва да бъде 
забравен, да не се забравя народа на Украйна.  
            От своя страна, Кремъл е определил Западните обвинения, че руски сили са екзекутирали 
цивилни в Буча като чудовищна фалшификация, която има за цел да  злепостави руската армия. 
Международният редактор Николай Колев посочва, че би била интересна позицията на руската 
православна църква. Златимир Йочев акцентира върху символното значение на това, което е 
направил папата и е важно дали руската църква посредством патриарх Кирил ще има някакъв 
коментар и как ще реагира.  
            Станислава Цалова казва, че папата е целунал украинското знаме и тя си мисли за 
цветовете му-миролюбиво е, синьото е небето, жълтото - житните полета. Златимир Йочев 
припомня репортаж на Таня Станева, кореспондент в Украйна,  излъчен предния ден в 
предаването „Тази сутрин“, която е показала подготовката на сеитбата и опита на хората да 
съхранят  онова кътче от живота си, което е посветено на друго, защото мислите са ангажирани 
с войната, която се води вече месец и половина в Украйна.              

В края на емисиите btv НОВИНИТЕ в 08:00 и в 09:00 часа е излъчен репортаж -хиляди 
хора лежали пред Бундестага в Берлин в знак на протест срещу войната. Те лежали по същия 
начин, както са били открити телата на убити цивилни по улиците на украинския град Буча. 
Много от протестиращите в Берлин са носили украинския флаг. На фона на тиктакане на 
часовник мирните демонстранти поискали Европа да спре да реагира на случващото се и да 
започне да действа. Хората настоявали за ембарго на руския петрол и газ. Германия е изразила 
намерение да се откаже от руските доставки, но това не може да стане незабавно. В кадър 
надпис: „Германия. Демонстрация срещу войната. Хиляди лежаха на земята в памет на 
убитите цивилни в Украйна.“ Показани са кадри, на които се виждат легнали на земята  хора 
пред Бундестага в Берлин. 
                 В предаването „Тази сутрин“ в 07:55 ч. гостът в студиото Асен Агов, журналист, 
коментира актуални теми. По думите му, темата за отстраняването на руския посланик от 
България е продукт на това, което върши Русия, т. е. лъже, че няма да предприеме агресия срещу 
Украйна- предприе агресия срещу Украйна. Последните лъжи са свързани с престъпленията в 
Буча, които предния ден Путин нарекъл провокация. По думите на Асен Агов, това не е 
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провокация, всичко е било доказано и лъжите на Русия са били разобличени по най-простия 
начин - просто ние живеем в дигиталния век и най-лесното е да се сравнят снимките от 
спътниците и снимките от журналистите, които са на терен. Водещият Златимир Йочев поставя 
въпроса дали от „Демократична България“, които инициират искането за обявяването на руския 
посланик за персона нон грата, ще успеят да надделеят над БСП. Гостът в студиото посочва, че 
не трябва да си мерят силите изобщо. Асен Агов коментира отношенията между ЕС и Русия, като 
казва, че се държим така, както се държи цяла Европа. Златимир Йочев акцентира върху темата 
за Буча и изказването на Путин, което изненадва, защото руският президент рядко коментира 
каквото и да било.    

Водещият задава въпроси как ще се реши битката за истината, какво точно се е случило 
в Буча, има ли ясни неоспорими факти. Йочев припомня, че са видени снимки от 10-11 март и 
показват тела по улиците на Буча. Това доказателство ли е? Според Асен Агов, това е 
доказателство и военните престъпления ще бъдат разследвани и то много категорично. Ако не 
бъдат наказани военните престъпници, извършили всички тези убийства, изнасилвания, 
грабежи, мародерство в Украйна, няма как светът да знае, че има справедливост и следващите 
последователи на този пример да не се опитват да го правят. Асен Агов смята, че е решаващо 
онова, което са извършили анонимните хакери, когато разкрили личните данни на всички 
военнослужещи, които са в Украйна. Това означава, че всички те могат да бъдат подведени под 
отговорност, но стига да бъдат намерени онези, които са извършителите на престъпленията. 
Златимир Йочев задава въпрос как се обяснява недоверието и съмненията на част от 
българското общество за случващото се и автентичността на тези кадри. Според Асен Агов, вина 
имат хора като руският посланик и хора, с които Митрофанова има връзка. Това е 
дезинформацията и лъжата, която разпространява Русия и по-скоро Кремъл, да не се слага 
етикет на всички руснаци. Онези, които са добре информирани, отдавна живеят в свободния 
свят - това са 25 млн. руснаци. Разговорът в студиото продължава по темата за новия пакет 
санкции срещу Русия, по темата за изсветляване на агентите на ДС при заемане на публична 
длъжност.  

 
  btv НОВИНИТЕ в 19:00 ч.  

В началото на централната емисия сред водещите теми е темата за провеждано шествие 
в центъра на София срещу войната. Има пряко включване на репортер от мястото на събитието. 
Повече подробности са излъчени в емисията в 19:16 ч. – репортаж за провеждано гражданско 
шествие в центъра на София „Не сме неутрални“ срещу войната в Украйна. Репортерът 
информира, че хората са тръгнали към Руския културно-информационен център, където се 
очаква да оставят обувки пред входа. По думите на репортера, това е символ, който показва 
невинните жертви по време на войната в Украйна. В кадри се виждат много хора, украински 
знамена. Включено е изказване на документалиста Давид Джамбазов, който е бил автор и 
изпълнител на акцията пред Руския културен център. Репортерът припомня, че Джамбазов е бил 
легнал с вързани ръце пред Руския културно-информационен център. По думите на Джамбазов, 
целта е била да се покаже това, което се случва в Украйна по един още по-видим начин, защото 
кадрите от Буча явно не са били достатъчни хората да проумеят какво се случва там.  Имало е 
много реакции и това е направило хората съпричастни. 
             В емисията водещият Иван Георгиев съобщава, че Генералната асамблея на ООН е 
изключила Русия от Съвета по правата на човека. Водещата Лиляна Боянова допълва 
информацията, че страните от Г-7 са осъдили „кланетата на руската армия в Буча и други 
части на Украйна“ и ги определили като тежки нарушения на международното право. 
             Глас зад кадър - съобщава се, че нови кадри показват опустошението на Киевска област, 
на предградието Бородянка. Пред BBC местни жители разказали, че руски войници са ги 
използвали като жив щит срещу контраатакуващите украинци. Седмици по-рано Сергей, 
съпругата му Олена и дъщеря им Анна бягали от столицата по магистралата, водеща на запад. 
Автомобилът им бил обстрелван. Включен е разказ на оцелелия Сергей Стотский, че към тях се 
приближил руски войник. Сергей вдигнал ръцете си и му извикал защо го правят, а жена му на 
Сергей не казала нищо. Така Сергей разбрал, че жена му  е мъртва. 
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             Европейският клон на СЗО е обявил, че се подготвя за възможни химически атаки в 
Украйна, а Москва обвинила Киев, че се опитвал да проточи или дори да провали преговорите. 
Включено е изказване на Сергей Лавров, външен министър на Русия, че украинската страна е 
представила на преговарящата група черновата си за мирно споразумение, в което се вижда 
очевидно оттегляне на най-важните клаузи, заявени на срещата в Истанбул на 29 март.  
             Съобщава се, че от Anonymous са публикували кадри от охранителните камери в Кремъл. 
Хакерите-активисти, които по-рано са обявили кибер война срещу Русия, написали, че няма да 
спрат, докато не разкрият всичките тайни. 
              Следва репортаж на Десислава Минчева за решението с огромно мнозинство  на 
Европарламента за ембарго на руските нефт, газ и ядрено гориво. Евродепутатите искат 
засилване на военната подкрепа за Украйна, за да може тя да се защитава сама. В резолюцията 
на Европарламента се споменават България, Финландия и Унгария, които трябва да спрат 
сътрудничеството по ядрени проекти с руската страна. Столтенберг, генерален секретар на 
НАТО,  е заявил подкрепата на Алианса за Украйна. Включено е изказване на украинския външен 
министър Дмитро Кулеба на заседанието на външните министри на страните от Алианса в 
Брюксел, който казва, че за съжаление клането в Буча е само върхът на айсберга. Включено е 
изказване на Йенс Столтенберг за необходимостта от засилване на подкрепата за Украйна и да 
се достави повече военно оборудване. 
               В 19:54 ч. включване на живо - шествие в подкрепа на Украйна. Шествието е минало 
пред Руския културно-информационен център, където от хората са били оставени обувки и 
детски кукли, символ на стотиците жертви на войната в Украйна - масовите убийства в Буча, 
Мариупол и други украински градове. В репортажа се съобщава, че шествието се насочва към 
паметника на Съветската армия. Подобни шествия в подкрепа на Украйна, срещу руската 
инвазия се провеждат в стотици градове по целия  свят. В кадър: „Шествие за мир. 
Демонстрация „Не сме неутрални“ в знак на подкрепа за Украйна.“ 
              Не са излъчени неблагоприятни кадри.               

 
СКАТ 

„Дискусионно студио“ 
На 07.04. четвъртък в предаването „Дискусионно студио“ от 20:40 ч. гостът в студиото 

Александър Тацов (автор на коментари и анализи в сайта Новетика) прави анализ върху 
мотивите за започването на войната в Украйна, а във втората част (21:15 ч.) е споменат и 
печалният град Буча, като пример за зверства над обикновени хора, без да са излъчени кадри 
от самото място. Разговорът продължава в посока поведението на Путин през годините и 
действията на двете враждуващи страни. 
„Разбулване“ 

На 07.04. понеделник в предаването „Разбулване“, с начален час на излъчване 21:40 ч., 
гост е Мирослав Попов (юрист и международен анализатор), който разгръща темата за това 
какво правят наемници и друговерци в една война на братски християнски народи? В хода на 
разговора е изразено и мнението и/или съмнението за достоверността на представяните кадри 
в други медии по отношение на масовото избиване на цивилни хора в украински градове, без 
да са показани в предаването. Според водещия и госта в студиото, видените от тях трупове 
изглеждали все едно са подредени на еднакво разстояние един от друг и че някои дори 
мърдали. Правят сравнение с кадрите от друг такъв случай в Алепо, преди години.  

 
7/8 ТV 

„Крум Савов Live“ 
В предаването „Крум Савов Live“, влогърът и ПР Ирина Асиова-Диамант споделя, че 

няколко пъти е гледала записите от Буча в интернет и според нея те определено са постановка 
(дава за пример труповете, които мърдат20), на което Крум Савов допълва: „Мърдат или не, 

 
20 Опровергана дезинформация: https://edmo.eu/2022/04/04/fact-checking-russian-disinformation-about-
buchas-massacre/ 

https://edmo.eu/2022/04/04/fact-checking-russian-disinformation-about-buchas-massacre/
https://edmo.eu/2022/04/04/fact-checking-russian-disinformation-about-buchas-massacre/
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къде е гаранцията, кой от коя от двете страни е направила постановката? Украинците 
сами са ги застреляли, за да кажат вижте руснаците какви са изроди, изверги и чудовища 
или руснаците, които сами си вкарват автогол?“ Ирина Асиова-Диамант е видяла и 
сателитните снимки от гр. Буча в „Ню Йорк Таймс“, на което водещият пита реторично как се 
доказва, че труповете лежат там от 8-ми март. Гостенката и Крум Савов коментират, че 
конфликтът е започнал отдавна, а не че Путин се е събудил една сутрин и е решил да нападне 
Украйна, водещият допълва: „И праща (Путин), и праща чеченци или дегестанци да убият,  да 
изнасилват,  да късат обеци на живо от ушите и след това вече да разстрелват от упор - в 
гръб. А украинските, миличките, нацистите, те просто са жертви.“ 

Крум Савов изказва мнение, че Украйна, в по-голямата част от историческото си 
развитие е била абсолютно неделима част от Руската империя, Федерация и Съветския съюз, а 
на коментара на гостенката, че украинците вече не искат да са част от Русия, отговаря: „Не искат 
една част от населението. Има много руснаци, които там се чувстват дискриминирани, 
убивани“. По-натам в разговора водещият се връща на темата за Буча и отново задава въпроса 
от предаването на 05.04, как така Русия иска разследване на престъпленията, а Великобритания 
отказва, а от Пентагона нито веднъж официално не са заявили, че това са зверства извършени 
от руснаците (опровергано от Светлана Джамджиева в изданието на предаването, излъчено на 
05.04). Савов иска саркастично от Ирина Асиова-Диамант и анализ на актьорските способности 
на „комика“ Зеленски. На сплит-скрин са показани документалните кадри от гр. Буча, излъчени 
и в предишните предавания. 
 

08.04. 2022 г. 
 

Дезинформацията намира своя трибуна в АЛФА ТВ, където се разпространяват 
шокиращи кървави кадри, без да бъде ясен източникът им и къде се развива събитието.   

 
БНТ1 

„Денят започва“ 
Водещата на новините в първия си анонс обявява като втора новина повторението на 

информацията за мирното шествие „Не сме неутрални“. Този анонс включва и информация, че 
в кратките новинарски емисии по време на „Денят започва“ ще бъдат изнесени още 
свидетелства за цивилни жертви, този път в Бордянка. Там ситуацията е подобна на тази в Буча. 
„За зверствата тепърва явно ще се говори, ще следим.“  

Водещата на цялото предаване Христина Христова напомня, че международната 
общност се опитва да осъди това, което прави Русия – страната-агресор е изключена от 
организация за правата на човека към ООН, Турция също гласува за тази резолюция. Русия, 
естествено, има възражения.  

В първите новини – повторение на информацията от репортажа за протеста „Не сме 
неутрални“, чийто повод са зверствата в Буча. Също има информация за зверствата в Бородянка, 
покрита с кадри от обмена - под два жилищни блока, 26 жертви. Мишена на руските сили в 
града е било единствено украинското население. Според украинския главен прокурор 
(източник) Ирина Венедиктова (преразказана позиция) руската армия е използвала касетъчни 
бомби и реактивни системи за залпов огън. Синхрон на Зеленски: в Бородянка има повече 
цивилни жертви, пълно с тела на цивилни хора. Едни и същи жестокости навсякъде, където са 
били руските войски. 

Други информации за Украйна – Пинк Флойд с нова песен, посветена на Украйна. 
Извън новините – основно искане на участниците в демонстрацията, да се изпрати 

военна помощ. Пълният репортаж от протеста отново се повтаря, с изказвания на участници. 
Водещата на сутрешния блок на БНТ1 отново повтаря новината, че ОС на ООН гласува за 

изключване на Русия от Съвета по човешки права на световната организация „заради 
действията на руските военни в Украйна“ с мнозинство от две трети. С резолюция 
европарламентът настоява за пълно и незабавно ембарго върху вноса на руски петрол, въглища, 
газ и ядрено гориво. ЕК приема забраната за внос на въглища и затварянето на пристанищата за 
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руски кораби. Пети пакет санкции е приет, „заради жестокостите в Буча“. Повторение на 
репортажа за санкциите, със синхрон на фон дер Лайен и Зеленски.  

Други новини за хода на войната, източник – съветник на украинския президент. Къде се 
водят сраженията. 

Отново повторение на част от интервюто, дадено за „Светът и ние“  от Егор Чернев, 
депутат от Върховната рада на Украйна. (Въпросът за Буча, също се повтаря).  

В „Денят започва“ следва интервю с Тодор Радев, журналист в Китайската медийна 
група, експерт. Той говори по много въпроси, но първият е – Китай гласува против изключването 
на Русия от Съвета по човешки права към ООН заради зверствата в Буча и мотивите му са 
следните: според постоянния представител, проектът за резолюция не е консултиран, преди да 
бъде предложен за гласуване. Според Китай, подобно действие е „наливане на масло в огъня“, 
то няма да помогне, а ще се превърне в опасен прецедент за по-нататъшна конфронтация. 
Официалната позиция на Пекин е – да продължат преговорите, санкциите няма да помогнат. За 
убийствата на цивилни в Буча има противоречиви коментари в социалните мрежи, но  по този 
въпрос официалният говорител на външнота министерство на Китай е доста обран: кадрите са 
обезпокоителни, обаче истината трябва да бъде щателно разследвана, а разследването да е 
независимо. В Китай войната в Украйна се разглежда като локален конфликт, опитват се да се 
дистанцират.  

За качествената журналистика в сложните времена. Говорят Никола Костадинов, главен 
редактор в dir.bg и Мария Костова, журналист в БНТ за  Web report 2022 – Пето издание на 
конкурса за чиста журналистика. Отново се обръща внимание как да се прави разлика между 
фалшивите новини, манипулациите и вярната, проверена информация. Насърчават се 
пишещите качествена журналистика. Не може да се спрат фалшивите новини.  

Централни новини „По света и  у нас“ 20 ч. 
Разширен репортаж за войната в Украйна. В началото вече не се говори предимно за 

Буча, а за 50 загинали и десетки ранени след удар на руската армия с ракети по гарата на 
Краматорск – трета тема във форшпана. Москва отрича нападението, подобни ракети се 
използвали от украинската армия. Включен синхрон на Зеленски, че това е обикновена гара, на 
която хората чакат да се евакуират. На една от ракетите имало надпис „за децата“. Вече започват 
и информации за кораба „Царевна“. Позиция на Борел – прочетена от говорител, осъждаща 
престъпленията. Карди от Чернигов, говори свещеник Петро Казнаветский в синхрон: войници 
пият и пушат в черквата, а уж са православни. Други информации за войната в Украйна, този път 
свързани с Буча: Борел и фон дер Лайен в Киев и т.н. Първите разпространени кадри след 
пристигането им са от Буча, която те посещават. Думите на Фон дер Лайен, председател на ЕК, 
след обиколката на Буча: „Тук е станало нещо немислимо. Видяхме жестокото лице на 
армията на Путин. Видяхме с какво безразсъдство и коравосърдечие са окупирали града. Тук, 
в Буча, видяхме човешкото у нас разбито. Целият свят скърби за хората от Буча и, както 
казвате, те са тези, които защитават границата на Европа. Защитават човечността, 
демокрацията. И затова ние заставаме до тях в тази важна борба.“ 

Съобщение и други новини, свързани с Украйна: БНТ ще излъчи на живо утре от 16 часа 
кулминацията на кампанията в подкрепа на украинските бежанци от Полша. Бабикян и 
Хаджигенов заливат табелата на руското посолство с червена боя в знак на протест срещу 
войната в Украйна. 

 
ХОРИЗОНТ 

„Преди всички“ 
В предаването „Преди всички“ в новините в 07:00 ч. има изказване на Антъни Блинкен 

„събират се доказателства за извършени престъпления в Буча за търсене на наказателна 
отговорност“. Няма повече подробности или други свързани новини.  

В новините в 09:00 ч. има синхрон на президента Зеленски за открити нови престъпления 
над цивилни: „ситуацията в Бородянка е много по-зле от Буча“, за която Русия твърди, че е 
провокация. Няма повече подробности. 
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В новините в 17:00 ч. има репортаж с изказване на германския президент Франк-Валтер 
Щайнмайер, който при посещение в Хелзинки поискал Лавров и Путин да бъдат изправени пред 
съда в Хага за военни престъпления. „Всички, които са виновни за зверствата, трябва да 
отговарят за действията си, не само войниците, но и онези, които са взели политическите 
решения. Кадрите от Буча са потресаващи.“ Целият репортаж е 1 минута и не присъства във 
Вечерния бюлетин. 

Вечерния бюлетин в 18:00 
Във Вечерния бюлетин в 18:00 ч. отново е пуснат материала от сутрешната емисия, в която 

Зеленски казва, че в Бородянка е по-зле от Буча. Малко по-късно в емисията има материал за 
посещението на словашкия премиер Едуард Хегер в Буча, за да се запознае с последствията. 

 
 

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей България“  

В 06:39 отразено е с репортаж мирното шествие в София с лозунг „Не на войната в 
Украйна“, поводът за което е информацията за убийствата в Буча. Репортажът включва и 
проведени интервюта тип – анкета с анонимни граждани, включително и хора от Украйна, които 
изказват позицията си за по-бързото прекратяване на войната и ужаса, който тя предизвиква. 
Прокарва се и мнението на българските граждани, че България трябва да помага и трябва да 
изпрати включително и военна помощ за Украйна. Всички анкетирани граждани се обединяват 
около  тази позиция. 
 

BULGARIA ON AIR 

„България сутрин“ 
В предаването „България сутрин“ е излъчен репортаж за шествие в подкрепа за Украйна. 

Шествието е под наслов „Ние не сме неутрални“, а поводът са зверствата в гр. Буча и десетките 
трупове по улиците на града, оставени след оттеглянето на руските военни. В интервю за 
медията участничка в протеста, чийто брат в момента е в Харков,  отправя послание до всички 
онези, които не вярват на картината на зверствата в Буча, да отидат там и да видят със 
собствените си очи. Малко по-късно в емисията е предаден репортаж за откритите жертви в 
Бородянка, като ситуацията там, по думите на украинския президент Зеленски ще е много по-
ужасяваща от тази в Буча. Показва се видео на разрушен град, със силно замъглени на места 
части от кадъра, предполага се заради наличие на трупове. Репортажът се повтаря и в 
следващите информационни емисии в „България сутрин“  По-късно в предаването е излъчен 
репортаж за убийствата в Буча. Една от жертвите е Ирина, разпозната от нейната маникюристка 
- Анастасия, заради лака който ѝ е направила. Показват се силно замъглени кадри на трупове в 
разрушен град. Показана е снимка – детайл на лакираните нокти на ръката на Ирина, лежаща в 
пръстта. Снимката е дело на фотограф на Ройтерс. Анастасия разказва своите спомени за Ирина 
и завършва, че ужасната история от улиците на Буча разказва истината за войната. Репортажът 
завършва със замъглени сателитни снимки показващи труповете в Буча.  

В централната емисия новини е предадено изявление на Урсула Фон Дер Лайен от Киев 
в което тя казва, че немислимото се е случило в Буча и сме видели жестокото лица на армията 
на Путин и безчовечната им окупация на града, в Буча сме видели разрушаването на нашата 
човечност. Предадено е интервю с активистка от украинския „Център за борба с корупцията“ 
Олена Халушка, която събира доказателства за геноцид в Украйна. Според нея Буча, Бородянка 
и другите до сега известни градове, където за извършени престъпления са само върха на 
айсберга. Предадено е и изявлението на Зеленски, че в Бородянка ще се видят сцени по-
страшни от тези в Буча.  Съобщава се, че германският президент иска Владимир Путин и Сергей 
Лавров да бъдат изправени пред съда в Хага по обвинения във военни престъпления, заради 
сцените в Буча. Показват се кадри на разрушен град с тела на хора по улиците, които са с 
наложено силно замъгляване.  
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АЛФА ТВ 
„Добро утро, българи“, 09:16 ч. 

Надпис21 в долната част на екрана: „Коментар на водещия за Буча“. Кристиян Димитров 
започва с твърдението, че от началото на седмицата се тиражират кадри и видеа от събитията в 
Буча, „които са се случили, твърдят пропагандните медии, след като руската страна се е 
изтеглила оттам“. Той припомня думите на кмета на Буча от първи април, който във видео, 
разпространено в интернет, твърди, че всичко в града е наред и не споменава за наличие на 
трупове по улиците. Димитров анонсира, че ще бъде излъчено видео от социалните мрежи, 
което, по думите му, е качено от потребителя Иван Зарков и показва малко по-различна 
действителност от тази, която се налага в общественото пространство. Водещият прави 
специално уточнение за СЕМ, че АЛФА ТВ, според него, не носи отговорност за съдържанието 
на видеото, но ще го покаже, защото като журналисти „са длъжни да дават пълнота на 
зрителите си“. Припомня и позицията на Пентагона, че събитията, случили се в Буча, не може 
да бъдат потвърдени от независим източник. Следва видеото, което започва със заставка – 
логото на БНТ1, на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ и БТВ с надпис под тях „Фалшиви новини“ – „Фейк – 
клането в Буча“. В началото е откъс от репортаж на БТВ, в който се съобщава за установеното 
насилие в украинския град, след което е изписано: „Истината! Следващите кадри бяха 
излъчени от всички масови медии на англосаксонският кабал“. Следват кадри от улиците на 
Буча, колона от автомобили минават покрай човешки неподвижни тела. Според автора на 
видеото, те са били умишлено разположени, за да се създаде по-драматична картина („убит“ 
вдига ръката си, за да не мине автомобил през нея, трупове изчезват или се местят сами“).  

Клипът продължава с кадри, обозначени с логото на Националната полиция на Украйна, 
за които се твърди, че са публикувани на 2 април. На тях служители на реда оглеждат града след 
изтеглянето на руските войски и прочистват улиците от изоставена техника. Във видеото се 
твърди, че записът, „заснет вероятно на първи април“ всъщност не отговаря на това, което 
украинските медии са публикували на трети, разтръбявайки пред целия свят, че руските 
въоръжени сили уж са организирали „клане“ на цивилни. Кадрите, според материала, са 
заснети три дни преди да пуснат пуснати фалшивите записи от украинската телевизия и на тях 
няма нито един труп. В края е монтиран нов надпис: „Въпросът е откъде се появиха всичките 
тези трупове в Буча три дни по-късно? Сега ще видите истинските убийци – доказателство 
за зверствата на въоръжените сили на Украйна“. Показани са пленени руски войници, по 
чиито крака стрелят украински бойци. Следват шокиращи кадри, снимани от телефон неясно 
кога и къде, на които се виждат трупове с кръв по тях и около тях, край които вървят украински 
военни. Един от тях надава възгласът „Слава Украини!“, а друг му отвръща „Героям слава!“. 
Няма използвани ефекти на „замъгляване“, изображенията са шокиращи и натуралистични, 
някои от тях в близък план. Следва надпис: „Така нареченото „клане в Буча“ е последният 
зверски фалшификат на „империята на лъжите“. Колкото и цензура да налагат днес, 
истината за геноцида в Украйна за всички тези изминали осем години ще бъде показан на 
целия свят и това ще се случи! И горко на тези, които предадоха Бог в тях и застанаха на 
страната на злото днес. Защото Той няма да им прости!“. На финала на видеото е посочен 
Телеграм канал „Какво се случва“ и лого „Simeonoff Film Production“.  
 Кристиян Димитров отново напомня на СЕМ, че видеоклипът е бил качен в социалните 
мрежи, а АЛФА ТВ само го използва.  

В долната част на екрана се изписва: „Украинските лъжи“. Водещият коментира 
излъчените кадри, като прави паралел с филма „Да разлаем кучетата“. Към него се 
присъединява Волен Сидеров, който казва, че този откъс от филма показва как се правят 
манипулации и инсценировки, а самият филм разобличава как действа американската държава. 
Според него АЛФА ТВ е длъжна да показва възможните интерпретации, тъй като никой досега 
не е потвърдил, че тези така наречени „зверства“ на руската войска са истина. Дори Пентагонът, 

 
21 За разпространението на този видеоматериал в дирекция „Мониторинг и анализи“ са предприети 
административно-наказателни действия по реда на надзора, като е съставен АУАН на доставчика „Фондация АЛФА 
2018“. 
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според Сидеров, се застрахова и казва, че няма независим източник. „Всичко е въпрос на това 
какво представя украинската страна, а тя е под режисурата на подобни герои като тези на 
Робърт де Ниро и Дейвид Хофман от горепосочения филм“, посочва Сидеров и споменава 
друго видео, което бил гледал във Фейсбук, в него се виждало как били подготвяни манекени, 
като тези в магазините, за инсценировка на фалшиви кадри. Според него, няма логика руснаците 
да се изтеглят и да оставят трупове, които после да се използват от украинската пропаганда. В 
този случай, казва той, „имаме едностранно изявление от украинската страна, която може 
да каже каквото си иска и абсолютно безкритично приемане на това от западните медии 
като нещо безспорно. А Москва, разбира се, категорично и с право отрича“. 
 Откъсът от предаването с гореописаното видео и съответния коментар е повторен 
неколкократно в наблюдавания времеви отрязък, както следва: 

- на 08.04.2022 г. в „Актуално“ от 19:45 ч.; 
- на 09.04.2022 г. в „Новините“ от 09:25 ч.; 
- на 10.04.2022 г. в „Новините“ от 14:30 и 19:20 ч. 

 
7/8 ТV 

„Вечерното шоу на Слави Трифонов“ 
В предаването „Вечерното шоу на Слави Трифонов“, Давид Джамбазов – режисьор и продуцент, 
участник в протести срещу Руската инвазия в Украйна, коментира, че клането в Буча според него 
е истина, защото е виждал сателитните снимки и кадри с трупове, заснети от дрон, както и е 
слушал разкази от първо лице на очевидци на събитията в Украйна през 2014 г. относно 
насилствените практики на руските военни. Според Джамбазов, ако човек е неутрален и 
провери и осмисли наличните факти, ще разбере, че геноцидът в Буча е истина.  
 
 

09.04. 
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен посещава Буча и след поклонение пред масов 

гроб изразява, че е потресена от зверствата там.  
 

БНТ1 
„Денят започва с Георги Любенов“ 

В кратките новини водещият анонсира репортаж за войната в Украйна, с повторение на 
част от седмичната информация (Не директно свързано с Буча). САЩ ще окажат съдействие при 
разследване на нападението над гарата в Краматорск. Москва и Киев се обвиняват взаимно. 
Загиват 50 души. Борел и Фон дер Лайен посещават Киев в знак на солидарност. Украйна и 
членството в ЕС. Има и конкретна информация за мониторираната тема: Преди Киев Лайен 
посети Буча, където, според думите й, се е случило нещо немислимо. Включени са синхроните 
на Лайен и Зеленски по по-общата тема за Украйна, Лайен е потресена от зверствата в Буча.  
„Говори сега“  

По изключение предаването започва в 17:30, заради излъченото събитие/кампания от 
Полша – в помощ на украинските бежанци 

В предаването „Говори Сега“ Цветан Кюланов, ръководител на представителството на 
Европейската комисия в България (европейска институция), говори за събитието, излъчено току-
що и обсъжда помощите за бежанците от Украйна. Говори и за петия пакет санкции, свързан с 
жестокостите в Буча, но без изрично да се споменава подробности и да обсъжда зверствата там.  

Бернар Гета, евродепутат (европейска институция), дългогодишен кореспондент в 
Москва на Льо Монд, също е включен с интервю по по-общи теми - за развоя на войната. Той 
засяга и въпроса за отстояване на човешките права и справедливостта, свързан с налагането на 
ембарго от петия пакет и индиректно свързан със зверствата в Буча. „Путин е в безизходица, 
това е опасно.“ „Нищо по-опасно от раненото животно.“  
Централни новини „По светна и у нас“ 20 ч. 

Излъчват се новини, свързани с Украйна и непряко с Буча. Антивоенни шествия в 
Пловдив и Бургас. Работни места за бежанци от Украйна, за и против военната помощ за 
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воюващата страна и т.н. По-навътре в новинарския поток е излъчен репортаж от Пловдив, 
където има организирана  демонстрация против руската агресия под надслов „Не сме 
неутрални“. Синхрон на Наталия Елис, украинка, със синхрон: „Неутралитетът не спаси нито 
хората в Донбас, нито хората от Украйна.“ Събралите се почитат паметта на всички невинни 
жертви на войната. Ненавиждани и заклеймени безчинства в Буча и други градове.  Излъчен е 
и синхрон на Виктория Латинова, жител на Запорожие – тя призовава руснаци и българи да 
бъдат съпричастни със съдбата на украинците. Излъчен е и синхрон на възрастен мъж, българин: 
„Аз съм на 90 години, възмутен съм от Путин.“ Новинарският поток продължава с репортаж 
от Бургас. Включват се гражданите Александра Екимчук и Александър Шушканов със синхрони 
против бомбардировките на гарата в Крематорск. 

Други репортажи - за посещението на Б. Джонсън и австрийския канцлер в Киев, за 
кампанията за помощ на украинските бежанци (със синхрони на Зеленски, Лайен и Трюдо), 
също са включени в емисията. Репортажът за кампанията е от кореспондента на БНТ в Брюксел.  

Репортаж за посещението на Лайен в Буча. Тя посещава масов гроб там, докато на гарата 
в Крематорск се случва жестокият ракетен удар. Тя отбелязва, че инстинктът й говори за военни 
престъпления на руската армия, но е необходимо разследване. Руснаците отричат и за гарата. 
Според тях, ракетите били използвани само от украинци. Има синхрон на Серхий Биденко, 
евакуиран, който твърди, че и двете страни използват хората като жив щит. 
 

ХОРИЗОНТ 
„Политически некоректно“ 

В предаването на  09 април „Политически некоректно“ с водещ е Силвия Великова основен 
гост е министър Надежда Йорданова по темата за съдебната реформа и трусовете в коалицията. 

В Новините в 13:00 ч. има новина „Хюманс райтс уатч смята, че данните за извършени 
военни престъпления от Русия в Украйна са достоверни – не става дума само за екзекуции, 
изнасилвания и убийства, но и използването на касетъчни бомби“. Няма повече подробности. 
Извън този репортаж в кратките новини, темата за Буча не присъства в предаването.  

Вечерен осведомителен бюлетин в 18:00 
Във вечерния осведомителен бюлетин в 18:00 има само кратък материал за австрийския 

политик Карл Нехамер, който е на посещение в Буча и още един град. Няма повече подробности 
около посещението. Посочени са градовете, но в репортажа не са изтъкнати отново причините 
да са именно тези градове. Останалата информация е за хода на военните действия, подготвяни 
нови санкции срещу Русия. 
 

ПРОГРАМА БТВ 

btv  НОВИНИТЕ в 19:00 ч.  

             На 09.04.2022 г.  в  централната емисия btv  НОВИНИТЕ в 19:00 ч.  водещият Иван Георгиев 
съобщава, че руските сили засилват офанзивата си в Донбас по твърдения на Западното 
разузнаване. Украйна призовава цивилните граждани в Луганск да се евакуират незабавно 
заради очаквани удари. Водещата Лиляна Боянова съобщава, че Киев е поискал още оръжия и  
по-тежки санкции срещу Москва, след като я обвинил за ракетната атака, която е отнела живота  
на повече от 50 души в Краматорск. 
             Глас зад кадър - съобщава се, че репортери продължават да показват последиците от 
атаката на гарата в Краматорск. В кадър: „Войната: ден 45. ЕК предложи ускорен процес за 
членство на Украйна в ЕС.“ 
             Включено е изказване на Джон Спарк, кореспондент на „Скай Нюз“, който казва, че ще 
има разследване, защото атаката би могла да бъде квалифицирана като военно престъпление. 
По думите на Джон Спарк, това е очевидна атака срещу цивилни. 
             Глас зад кадър - съобщава се за твърденията на Русия, че единствено украинската армия 
притежава ракети, с каквито е бил нанесен ударът. В Москва имало промени в ръководството 
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на руските въоръжени сили. Според Западни сили, начело на операцията е назначен генерал 
Александър Дворников, с богат опит в Сирия.  
            В руското село Евсинов всички скърбят за 21-годишен руски войник, за който се 
предполага, че е убит в Буча. Дебора Хейнс, кореспондент на „Скай Нюз“,  казва, че мъката е 
ужасна и не знае коя майка може да преживее това.  
            В близкия град Твер военни самолети транспортират военнослужещи или тела на 
загинали от Украйна до летището. Местните подкрепят действията на Москва. Включено е 
изказване на мъж, който казва, че е трябвало да започне още по-рано, хората чакали толкова 
дълго - 8 години.  
           В Украйна са били договорени 10 хуманитарни коридора, в  Одеса е въведен полицейски 
час, в централна Украйна е унищожен склад за боеприпаси, съобщило руското министерство на 
отбраната. Дебора Хейнс, кореспондент на „Скай Нюз“, информира, че в град Макарев, източно 
от Киев, кметът казал, че са открити повече от 130 тела, откакто боевете са спрели. Руските сили 
не са превзели града, но можело да се види доказателство за войната навсякъде. Дебора Хейнс 
показва дупка, която се е образувала след взрив, докато млада двойка карала по моста и 
двамата са били убити.  
            В Киев британският премиер и австрийският канцлер се срещнали с президента Зеленски, 
за да изразят подкрепата си за украинското правителство. 
           Показани са кадри, на които се виждат бойна техника и военни. В кадри се виждат дупки 
в земята след взривове. В кадри се виждат хора, които се евакуират. Показани са снимки от 
срещите на украинския президент Зеленски с британския премиер и с австрийския канцлер. 
           Водещата на централната емисия btv  НОВИНИТЕ Лиляна Боянова съобщава за поредна 
демонстрация срещу войната в Украйна. Протестиращи наредили куфари, чанти, обувки и 
детски колички на площада в Бургас. Демонстрацията в Бургас е започнала с едноминутно 
мълчание в памет на 52 души, загубили живота си при ракетното нападение в Краматорск.  
          Не са излъчени неблагоприятни кадри.               
          

BULGARIA ON AIR 
Централни новини  
На 09.04 в централната емисия новини е излъчено изявление на Урсула Фон Дер Лайен 

от Варшава, тя говори за вчерашното си посещение на гр. Буча и ужаса който е видяла там: 
грозното лице на армията на Путин, която тероризира хората.   
 

 
10.04.2022 

 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ излъчва интервю с Иля Новиков - човекът разпространил първите кадри на 
убити мирни жители на Буча от своя фейсбук като клипът е направен от негов приятел, с 
когото са в един батальон. 
 

БНТ1 
„Денят започва с Георги Любенов“ 

В новините се говори за „безсмисленото насилие“ на Русия, но не се споменава 
директно Буча. Събеседникът Георги Лозанов също говори за агресията на Русия и войната й 
срещу либералната демокрация, за насилието и агресията, но не конкретно за Буча. 
Евродепутатът Радан Кънев говори за „Ужасът Украйна – защо в България спорим за 
войната?“, напомня, че „войната застрашава стотици българи по произход в Украйна и 
Молдова“, но и той не споменава Буча.  
Централни новини „По света и у нас“ 20 ч.  

Съветник по сигурността на САЩ Джейк Съливан заявява, че очаква Александър 
Дворников, генерал, нов главнокомандващ руските бойни действия, също да организира 
престъпления и жестокости срещу цивилни. Има репортаж по темата „нови руски удари в 
Луганск и Днипро“, но те засягат бойните действия въобще, не се говори за Буча. „Руската 
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агресия заплашва целия европейски проект“, преразказана е позицията на Зеленски за 
международни реакциите: посещението на Джонсън, ембаргото, Германия и Франция правят 
стратегическа грешка, като отхвърлят Киев за член на НАТО. Включен е и синхрон на Дмитро 
Кулеба, външен министър. По-нататък в репортажа: Киев призовава да се проучи ефекта на 
руската пропаганда, която е подготвила почвата за изстъпленията в Буча, където, според 
украинските власти (източник), руските войски са оставили след себе си масов гроб със стотици 
цивилни жертви. Оцелели си спомнят с ужас и обстрела в Крематорск, където жертвите на 
местната гара за евакуация са над петдесет. Синхрон на очевидка. Демонстрации в Европа – 
хора, изобразяващи вързани трупове, счупени детски играчки. Репортажът е назад в 
новинарския поток. 
 

ПРОГРАМА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„На фокус“  

В 16:41 – 16:48 Ч. „Истината за клането в Буча, говори мъжът, който разпространи 
ужасяващите кадри“  - съдържанието е излъчено с визуална индикация в червено "СПЕЦИАЛНО" 
Историята зад едни кадри, които обиколиха света - говори Иля Новиков (човекът разпространил 
кадрите от своя фейсбук, клипът е направен от негов приятел, с когото са в един батальон). 
Излъчените кадри на трупове на хора, покрай които се минава с кола са замаскирани. 

Зададен му е въпросът дали е вярно, че той е първият човек, който публикува кадрите, 
на което той отговаря, че доколкото му е известно това е така. Излъчени са кадри с опожарени 
автомобили. В разговора Новиков опровергава твърденията на Руското външно министерство, 
че кадрите не са истина и направеното видео е било поръчано от САЩ, за да засили 
отрицателния образ на руската държава. Изводът, който е направен в материала, е че  след 
свалянето на режима на Путин, възстановяването на равновесието и установяването на мир ще 
бъде в ръцете на европейските и американските лидери. 

В 18:30 ч. е излъчено интервю с посланика на САЩ в България – Херо Мустафа, то е с 
надпис ЕКСКЛУЗИВНО. В интервюто се коментират санкциите срещу Русия и изявеното 
желанието на американския президент Владимир Путин за бъде обявен за военно престъпник. 
На въпроса на водещата дали светът ще види Путин да застава пред трибунала в Хага, 
посланичката отговоря, че в  много държави по света се говори за военни престъпления, дори 
държави, които до момента са запазвали неутралитет. Мустафа казва, че ужасяващи действия в 
Буча са показали на света, че невинни хора биват убивани буквално всеки ден. Тази част от 
интервюто е с надпис „Русия да бъде подведена под отговорност за военни престъпления“ – 
цитат от Мустафа. 
 

ПРОГРАМА БТВ 
 „120 минути“  

Водещият Светослав Иванов припомня за масовия гроб в Катинската гора, където са 
лежали убити личности от полската нация - офицери, общественици, интелектуалци. Водещият 
посочва, че масовият гроб край Катинската гора е сред най-големите зверства на Сталин през 
Втората световна война,  изтребление без аналог, за разкриването на което са били нужни 
години. По думите на Светослав Иванов, мнозина са чували за тази трагедия, но малцина знаят, 
че в екипа експерти от цяла Европа, призвани да разследват кога и от кого е извършена масовата 
екзекуция, е бил и българският патоанатом Марко Марков, който достига до истината, но след 
9 септември 1944 година неговият подпис под заключенията на комисията става причина 
комунистическият Народен съд на България да подведе д-р Марков под отговорност. Светослав 
Иванов посочва, че войната, която се развива днес е на фона на пропаганден шум в социалните 
мрежи. Ако към началото на войната в Ирак през 2003-та  Фейсбук все още не  е бил роден, а 
достъп до интернет са имали едва 9 % от населението в света, в момента достъп до интернет 
имат 65% от населението в света или чрез социалните мрежи всеки може да бъде използван 
като оръжие - алгоритмите на тези мрежи работят така, че да подхранват вярванията на хората. 
По думите на водещия, Фейсбук стимулира стереотипите и сблъсъците. Информационният 
поток е океан, никой не може да изпие океана и започва да потъва, докато не започне да крещи  



52 
 

на човека срещу него и се държи като виртуален войник, но от чужда армия, потънал в чужди 
мисли и започва да води чужда пропагандна война. По думите на Светослав Иванов, това се 
случва в момента с част от българското общество, което е възприемчиво на подобни внушения 
по линия на Русия. По думите на водещия, много хора са виждали в президента Путин 
антагонистът на Запада, който ще накаже несправедливостите на Запада, към които така и не 
можем да се адаптираме. Сега, когато този мит рухва пред очите ни, много българи изживяват 
истински културен и ценностен шок, но не трябва да се забравя, че живеем заедно и заедно 
обществото трябва да премине през препятствията. Водещият посочва, че започналата война за 
икономическо изтощение засяга всички.  
              
btv НОВИНИТЕ  в 19:00 ч.  

На 10.04.2022 г. в централната емисия btv НОВИНИТЕ водещата Лиляна Боянова в 19:06 
ч. съобщава, че НАТО е планирало постоянни сили по източните си граници. Боянова 
информира, че над 1200 тела са били открити в Киевска област след изтеглянето на руските 
сили. Това е казал украинският главен прокурор.  
 

СКАТ 
„Политиката на прицел“ 

На 10.04., неделя, в предаването „Политиката на прицел“ от 10:40 ч. обявената тема е 
„Кланетата в Украйна“. За коментар е поканена проф. Татяна Дронзина /политолог/. Показани 
са кадри от друг град в Украйна, а водещият пояснява, че е ударена гара и задава въпроса дали 
е възможно да са го направили наемниците /друговерци/, наети от Путин. Това, което се вижда 
на екран в общ план са изгорени коли и разрушени сгради, разпилени дрехи и предмети, 
струпани хора показани в гръб, също и трупове в по-общ план, които са замаскирани.   
 
 
 
 
 
ИЗВОДИ: 
 
БНТ1 

Темата за военните престъпления в Буча е отразена подробно в БНТ1 по време на 
мониторирания период, но материалите, посветени конкретно и само на зверствата в 
предградието на Киев, не са много. Случаят се разглежда повече в широкия контекст на войната, 
особено като част от престъпленията, предизвикали засилването на европейските санкции 
(петия пакет). Ситуацията се поднася в развитие - съобщения за откритото в Буча се появяват и 
обогатяват (разширяват) ежедневно, като новините поднасят фактите и различните мнения 
(преразказани или в синхрон), а актуално-публицистичните предавания разширяват наученото 
чрез коментар и анализ. Открояват се различията между украинската и руската страна при 
предаването и оценката на фактологията, що се касае до насилието в Буча. Обърнато е 
специално внимание на източниците на информация (кореспонденти, журналисти и 
международни редактори в студиото, чужди агенции, очевидци). Обърнато е внимание и на 
присъствието на различни гледни точки (в случая има поляризация на две позиции); държи се 
на компетентността на събеседниците, на плурализма на позициите, на изчерпателността на 
информацията; обръща се внимание на отношението към дезинформацията. В дните, когато 
има развитие по темата, зверствата в Буча са водеща новина - както в информационните емисии, 
така и в обзорните актуално-публицистични предавания (отново с уточнението, че за тях 
обикновено се говори в по-широкия контекст на войната).    

БНТ използва разнообразни източници на информация, които водещите винаги 
съобщават. Активно се използват кореспондентът на БНТ в Брюксел Десислава Апостолова, 
репортерите (Тихомир Игнатов, Джанан Дурал), международните редактори (Мартин Гицов) 
които създават материали с кадри от международния обмен, поради естеството на темата. 
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Игнатов присъства и на митинг под надслов „Не сме неутрални“. Айше Сали предава директно 
от зоната на конфликта, но по-близо до Одеса, не от Буча. Общественият доставчик на медийни 
услуги БНТ се стреми да представя различни гледни точки, както и полярно противоположни 
мнения (в конкретния случай). Съобщават се и факти, които веднага се опровергават от 
противоположната страна, като и в двата случая се посочва откъде произхожда новината (кой е 
източникът). Водещите коректно обозначават разнообразните източници на информация, 
използвани от екипа, като се подчертава, че новините са според: „украинските власти“, „кмета 
на градчето“ (става въпрос за Буча), прокуратурата в Харков, „позицията на украинския 
президент Зеленски“ (цитирана или преразказана), „прокуратурата в Киев“, „украинския главен 
прокурор“, „украински представители“. От друга страна се цитират Русия и/или руските власти, 
Кремъл, Москва, руското министерство на отбраната, позицията на „главния преговарящ от 
руска страна“. А също – Би Би Си, (много пъти се говори за „международни медии“ и/или 
„чуждестранни журналисти). Представя се официалната позиция на европейските лидери, 
прочетена от водещите в кадър. Цитатите и позоваванията са от надеждни и достоверни 
международни информационни агенции; много от изявленията са предадени чрез синхрони 
или писмени документи (които е трудно да бъдат подправени).  Има и информация от НПО, 
каквато е показаната снимка на протестиращи пред Руския културен център, направена от 
Десислава Симеонова от Български Хелзинкски комитет. Цитирани са надлежно и частни 
източници като американска компания (нейните сателитни снимки се сочат като доказателство, 
че труповете са били по улиците много преди напускането на района от руските войски). 
Използвани са интервюта и анкети с украински очевидци и свидетели на разтърсващите събития 
(търсени са надеждни хора – военен фотограф, свещеници, потърпевши от насилието, 
журналисти от Киевската телевизия). Част от тези свидетелства са взети от международния 
обмен, но част от разказите са записани от журналисти в БНТ, които са се свързали с украински 
граждани, живеещи близо до мястото на събитията.  

Важно е да се подчертае, че БНТ и в случая с Буча, обръща голямо внимание на борбата 
с фалшивите новини по принцип.  

По темата за зверствата в Буча в мониторирания период има и участие на съдебната 
власт. Това е изказването на главния прокурор Иван Гешев, че българската прокуратура е готова 
да излъчи свой представител, който да се включи в международно разследване за военните 
престъпления в Украйна (в частност и по повод на геноцида в Буча).  

По темата за насилието в Буча БНТ се стреми да отрази позициите на изпълнителната и 
законодателната власт, а също и на международните институции, като повечето реакции са 
показани чрез информации в новинарските емисии, и по-малко чрез участието на гости в 
студиото. Чрез синхрони или преразказани изявления (в „По света и у нас“ и ранните кратки 
новини в „Денят започва“) научаваме за единодушното възмущение и осъждане на геноцида в 
Буча, както от премиера Кирил Петков (изпълнителна власт), така и от представителите на 
международни институции и чуждестранни президенти. В програмата на БНТ присъства и 
противоположната позиция – тази на Русия: чрез синхроните на външния министър Лавров, на 
Дмитри Песков – говорител на Кремъл на представителя на Русия в ООН Василий Набезня.  

В новинарските репортажи, както и в актуално-публицистичните предавания, са 
потърсени  компетентните мнения на експерти за зверствата в Буча и предизвиканите от тях 
международни реакции. Потърсена е гледната точка на неправителствена организация (НПО) – 
показани са снимки от протеста „Не сме неутрални“, направени от Десислава Симеонова. 
Присъства и гледната точка на хората на изкуството – в централната емисия „По света и у нас“ 
на 4.04. е излъчено интервю с Теодор Ушев, който създава плакат, провокиран от зверствата в 
Буча и разказва емоционално за чувствата си, породени от това грозно деяние. 

Потърсени са и гледните точки на обикновени граждани. Екипът на БНТ се е постарал да 
подбере много свидетелства, заснети както от чуждестранните журналисти, така и получени по 
скайп -  след свързване на живо с очевидци на войната. За зверствата говорят от първо лице 
фотографът Олександр Похребински, свещениците Андрий Халавин, Петро Казнавецкий и отец 
Димитро, Настя Болокобиленко от Харков, Андрей Бондаренко от обществената телевизия в 
Киев, Ирина Абрамова, вдовица на един от убитите цивилни. Силни са и включванията от 
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мирните шествия „Ние не сме неутрални“ в София, Пловдив и Бургас, където български и 
украински граждани единодушно осъждат зверствата в Буча и военните престъпления на Русия. 
Трябва да споменем и контрашествието, проведено предишния ден, в който участниците се 
обявяват против войната „за пълен неутралитет“. Но никой от тях не споменава Буча и не се 
осмелява да поддържа руската позиция, че насилията там са измислено шоу нa украинските 
власти.  

Журналистите на БНТ не спестяват неудобни въпроси по темата. Така например, 
водещата Христина Христова играе ролята на „адвокат на дявола“ и пита Андрей Бондаренко от 
обществената телевизия в Киев, как би отговорил на руските обвинения, че украинците 
манипулират кадрите с труповете в Буча. Като телевизионен човек, той е компетентен да 
отговори на подобен въпрос и излага своята позиция. Водещите на новините и актуално-
публицистичните предавания винаги се стараят да отбележат каква е руската официална 
позиция по повдигнатите проблеми с насилието в Украйна. 

БНТ не излъчва жестоки кадри, както и подробности за различните детайли от споровете  
около фалшивите новини. Няма съобщения за „трупове, пушещи цигари“, „трупове-
манекени“, „украински постановки“, „здрави прозорци след бомбардировка“ и т.н., с които 
изобилстват в социалните мрежи; така не се налага и последващо опровергаване на тези новини 
от други, показващи реалната картина. Подадена е само есенциалната информация за 
събитията – от една страна, официалните твърдения на Русия за манипулиране на 
информацията (всичко е „измайсторено“ след напускането на руските войски), от друга страна - 
кадрите от авторитетните международни агенции, от сателитите, както и разказите на 
оцелелите.  
 В заключени може да се обобщи, че БНТ успява да предаде различните гледни точки за 
случващото се в Буча, както и мащаба на всеобщото възмущение от военните престъпления в 
този украински град, доколкото го позволяват обстоятелствата. Фактите около убийствата в Буча 
са предадени в по-широкия контекст на войната – бойни действия, възможности за мирни 
преговори, международни санкции, засилени след събитията в Буча. Изслушани са коренно 
противоположните мнения и гледни точки на двете воюващи страни в конфликта (Москва и 
Киев). Обръща се внимание на международните споразумения, третиращи отношението към 
цивилните в зони на военен конфликт. В два последователни дни се излъчват репортажи от 
български митинги с различна насоченост, като единият от тях призовава за „неутрална 
позиция“ по отношение на войната в Украйна, а участниците в другия издигат лозунга „Не сме 
неутрални“. Никой от участниците в двата митинга не се обявява открито в защита на руската 
позиция, че украинците манипулират кадрите и информацията за убийствата в Буча. В 
предаванията са включени свидетелски показания от първо лице на потърпевшите – бежанци и 
непосредствени свидетели. БНТ пълноценно включва в обектите, посветени на геноцида в Буча, 
журналистите си международници, репортерите и всички налични ресурси (кореспондент в 
Брюксел, международен обмен), като коректно отбелязва източниците на информация във 
всеки един момент. Голямо внимание се обръща на разобличаването на фалшивите новини 
(отново в по-широк контекст, не се навлиза в подробности за Буча).                                                 
 
ХОРИЗОНТ 

Наблюдението на програма ХОРИЗОНТ на Българското национално радио констатира, 
че от наблюдаваните предавания за Буча се споменава за първи път във Вечерния 
осведомителен бюлетин в 18:00 ч. на 3 април като първа новина. „Украйна, Европа и САЩ 
обвиниха Русия във военни престъпления след откритите доказателства за убийства на 
цивилни в град Буча“. В рамките на материала са представени синхрони както на официални 
лица, така и на жители на градчето. Това е и репортажът, който съдържа най-много подробности 
– телата на колко души са открити, малко повече описания и подробности – „вързани ръце и 
крака“, „простреляни в гръб“, „екзекутирани“. В останалата част от материалите, които са 
свързани със събитията в Буча, се говори само за „убийства на цивилни“ или просто 
„събитията в Буча“, „случаят Буча“, „заради Буча“. Темата присъства основно в новинарските 
емисии, като винаги е представена и руската страна по случая – Русия отрича, нарича Буча 
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„провокация“ или фалшива новина, смята го за инсценировка и театър, финансиран и със 
съучастието на западните медии, а целта е да се забавят преговорите, да се удължат военните 
действия. 

Темата е представена основно чрез репортажи и кореспонденции. По-рядко има гости в 
предаванията, които да говорят конкретно по темата за Буча. Дори и в случаите, в които гостът 
е поканен по тази тема, разговорът е доста по-общ – ужасите от войната като цяло, правните 
аспекти на темата, какви са международните реакции и какви са правните възможности за 
действия в международен план. До голяма степен темата е извадена от контекста на човешката 
трагедия е представена в глобален, политически, дори икономически план – заради Буча 
следват още санкции срещу Русия, свикан е Съветът за сигурност към ООН, Русия е изключена 
от Съвета на ООН по правата на човека, предоставят се нови военни помощи за Украйна, 
експулсират се дипломати от различни страни, заведени са дела срещу Русия за военни 
престъпления, направени са нарочни посещения на различни лица от международната 
политическа сцена в Буча и други градчета, за които има данни за престъпления, организират се 
шествия и протести заради Буча и т.н. 

Всички тези новини се случват като следствие от направените разкрития и обвинения и 
биват представени именно в контекста на събитията в Буча и други градове. Всички последвали 
събития, обвинения и действия, които са следствие на Буча, се описват на слушателите от двете 
гледни точки (кореспонденции на БНР от Москва на Ангел Григоров). 

Източниците, които използва програма ХОРИЗОНТ са разнообразни – западни медии и 
агенции, украински източници, но така също и официални руски източници и алтернативни 
канали за информация, като официалният Телеграм канал на руското външно министерство, 
агенции  и др.  

Гостите по темата също са разнообразни, но не може да се каже, че са многобройни. 
Официалните позиции са представени в новинарските емисии чрез записи – премиери, 
президенти, говорители, външни министри, като в рамките на наблюдението присъстват такива 
от всички страни – Украйна, САЩ, Русия, Великобритания, Германия и др. 

Събеседниците по тема в предаванията са няколко, от различни сфери и представят 
различни аспекти на въпроса – политически, правен, икономически, исторически, както и чисто 
човешки (чрез разказ на очевидец – доброволец в Националната гвардия.) Темата е 
представена без излишни подробности, без прекалено емоционално натоварване. С 
изключение на първия ден от представянето, в следващите дни присъстват по-скоро 
съпътстващите новини, като се реферира, че е „заради обвиненията за убийства на цивилни в 
Буча“ или само се спомената името на града и събитията. Няколко пъти са направени 
исторически препратки с други случаи – Сребреница, макар и по различна линия – веднъж по 
линия на вземане на решение за подкрепа (разрешение за самолети на НАТО да преминават 
над въздушното пространство), а друг път е от руска страна, които приравняват и двете събития 
като „финансирани от САЩ“. Новините са представени двустранно, винаги е представена и 
руската интерпретация. Във всички случаи се цитира източникът на информация, а също така се 
посочват и случаите, в които дадена информация не може да бъде потвърдена от два 
независими източника (например нови обвинения към Русия за извършени военни 
престъпления в други градове с още стотици жертви). Не се използват собствени (на БНР) 
кореспонденти на място в Украйна (изключение прави едно пътуване на репортер на БНР с 
хуманитарна помощ за Украйна, като има включвания с обща информация, както и едно 
интервю с Юрий Крук, началник на Одеската държавна администрация), редовно има 
кореспонденция от Москва, както и обобщени новини от международния обмен. Не се 
наблюдава интерпретация на събития или факти, не е налично оневиняване или демонизиране 
на някоя от страните – информацията е представена неутрално, в чисто информационен вид. Не 
са констатирани нарушения на ЗРТ. 
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 

През цялото време при информация, свързана с Буча, в програмата са използвани едни 
и същи кадри от международния обмен, най-вече на опожарени до неузнаваемост коли и 



56 
 

разрушени пътища и на снимката на улица „Яблонска“ с труповете на застреляни хора. Така 
темата става разпознаваема. Изключение прави излъченото на 06.04.2022 г. в 06:22 часа видео, 
за което е съобщено, че е от официалния профил в Туитър на британското правителство. Това е 
първото и единствено видео, на което кадрите на убити хора не са замаскирани, излъчено е без 
предупреждение за съдържанието. Видеото е и текстово описателно за зверствата в Буча. Важно 
е да се посочи, че става въпрос за преекспониране на кадрите, което всява напрежение и ужас 
от войната. Позицията на Русия е, че информацията е „фейк“, официално това е излъчено с 
изказването на говорителката на външното министерство в Москва, препредадено от 
обществената телевизия Россия 1, която заявява, че зад провокацията в Буча стоят САЩ и НАТО. 

Най-наситен с информация в разглежданата програма е периода 4 - 5 април. Отразени 
са и двата мирни протеста в София – този на Давид Джамбазов пред Руския културен център на 
05.04 и мирното протестно шествие в столицата на 07.04. В изданията на публицистичното 
предаване „Пресечна точка“ няма проведена дискусия по темата Буча в разглеждания период. 
В предаването „На фокус“ е излъчено интервю, в което кадрите от Буча се коментират с човека, 
който ги е разпространил на света – Иля Новиков. В останалото съдържание участниците са най-
вече журналисти – кореспонденти, международни редактори, журналисти от Украйна. Основно 
информация е изградена на базата на новините от международния обмен. Като акцент се 
поставя темата извършен ли е геноцид над Украйна, заради военните престъпления в Буча. Тази 
тема е коментирана и от посланика на САЩ Херо Мустафа в „На фокус“, която казва, че има 
снимки и хора, които потвърждават факти, но така или иначе това е правен процес, който 
предстои. Паралелно със случая „Буча“ се движи и темата за отпускане на военна помощ на 
Украйна. 
 
БТВ 

В програма БТВ темата Буча се отразява в контекста на темата за военния конфликт в 
Украйна. В наблюдаваните предавания участници коментират не само темата за зверствата в 
Буча,  но и хода на военните действия в Украйна, санкциите на ЕС и САЩ срещу Русия, военната 
помощ за Украйна.     

В изданията на предаването „Тази сутрин“  с коментари по темата Буча участват експерти 
по международна сигурност, журналисти, политолог. Представена е информация за войната и 
случилото се в Буча от международните редактори, от водещата btv НОВИНИТЕ, от водещия на 
сутрешния блок. В предаването „Лице в лице“ с експертни коментари по темата участват 
преподавател по европейско право и журналист. В предаването „120 минути“ участват 
ръководителят на говорителската служба на Европейския парламент и министърът на 
въоръжените сили на Великобритания. В емисиите btv НОВИНИТЕ темата за Буча и за хода на 
войната в Украйна се отразява чрез репортажи информативно и последователно, съобразно 
хода на събитията. В продължение на централна емисия btv НОВИНИТЕ е излъчено интервю с 
бивш експерт на прокуратурата на Международния наказателен съд в Хага  коментар  за  
престъпленията в Буча и основанията те да бъдат разследвани като военни престъпления и 
престъпления срещу човечеството. В материали се отразява подкрепата на хората у нас и по 
света към украинския народ, противопоставянето на човечеството на войната и търсенето на 
мирно решение на конфликта между двете страни. 

В предаванията и в  емисиите btv НОВИНИТЕ  не са излъчени неблагоприятни кадри. На 
повечето кадри, показани в програма БТВ, се виждат разрушени сгради, пътища, бойна техника, 
обгорели сгради, разрушени танкове, камиони, автомобили; руини. Има замаскиране и 
разфокусиране на кадри. Разпространени са кадри с военни; военен, пренася възрастна жена, 
за да я спаси; с евакуиращи се хора.    
   Спазени са разпоредбите на Закона за радиото и телевизията относно гарантиране 
правото на информация. Спазени са професионалните стандарти по отношение на съдържание 
и начин на представяне на събитията.   
 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 
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Направеният фокусиран мониторинг на програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ в периода 2 
– 10 април 2022 година, констатира присъствието на темата за военните действия на 
територията на Украйна във всички наблюдавани предавания. „Геноцидът в Буча“ е на фокус 
само в съдържанието на новинарските емисии на програмата.  

Информацията, свързана с военния конфликт в Украйна се отделя от останалите 
актуални новини със звуков сигнал и „Войната с Украйна“. Източниците на информация, които 
медията цитира по случая Буча са Франс прес, платформата за споделяне Телеграм и изявления 
на официални представители на двете страни в конфликта - Украйна и Русия. Отражение в 
съдържанието намира и позицията на папа Франциск и осъждане на действията на руските 
военни части в Буча, както и позицията на генералния секретар на НАТО Столтенберг.  

За рамките на наблюдението темата за военните престъпления в Буча не е представена 
като водеща тема, в  четири от наблюдаваните дни тя не е коментирана.  

Мониторингът отчита балансирано отразяване на геноцида Буча в съдържанието на 
програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, без преекспониране и търсене на сензация и чрез 
предоставяне на позициите по случая  на двете страни в конфликта. 
 
АЛФА ТВ/ ALFA TV 

Програмата е структурирана на принципа на повторението – разговорите и анализите в 
предаванията на живо след това се мултиплицират в т.нар. „Новини“ и предаването „Актуално“. 
Посочените коментари, направени от водещите на АЛФА ТВ относно достоверността на 
разпространените от украинската страна кадри на убити цивилни граждани в гр. Буча, са само 
част от материалите, посветени на военния конфликт в Украйна. Наблюдението отчита, че 
темата се разглежда в различни аспекти – геополитически, финансово-икономически и медиен, 
като акцент в разсъжденията на основния коментатор Волен Сидеров и другите водещи е, че 
главният виновник за всички проблеми и последствия от войната в Украйна са Съединените 
щати. Според изразените тези, чрез подкрепата си за тази страна, САЩ дестабилизират целия 
Европейски съюз, но това ще им струва прекратяване хегемонията на долара като световна 
валута и раздяла с лидерската позиция при новото преразпределение на света след 
приключване на конфликта.  

Обсъждат се още: проблема с българските моряци, блокирани в кораба „Царевна“ в 
пристанището на Мариупол; решението на Софийската община да окачи украинското знаме на 
фасадата си; „двойните стандарти на САЩ“ и „марионетните правителства в Европа“ при 
прилагането на санкциите срещу Русия. В „Актуално“ нееднократно се повтарят откъси от 
участието на Деница Сидерова в предаването „В мрежата“, където тя разобличава „световната 
медийна манипулация за войната в Украйна“, като анализира автентичността на други клипове, 
разпространявани в интернет пространството, свързани с войната в Украйна, които, по думите 
й, са фалшиви новини, целящи да уязвят Русия. 

Темата, предмет на настоящия доклад,  се обсъжда основно от водещите на медията, 
които се позовават както на собствените си познания, професионален и житейски опит, така и 
на публикации в социалните мрежи в интернет. За да коментира външнополитически теми, в 
това число и войната в Украйна, в едно от изданията на „Добро утро, българи“ по телефона е 
включен политологът Валентин Вацев.  

На база данните от извършеното фокусирано наблюдение може да се направи 
заключението, че АЛФА ТВ следва проруска редакционна политика. 
 
БСТВ 

В наблюдаваните за периода предавания в Българска свободна телевизия - БСТВ, 
доставчикът се придържа към една откровено проруска редакционна политика, изцяло 
насочена срещу ЕС, НАТО и САЩ. Докато в новинарските емисии, макар и по-незначително,  се 
цитират и западни източници на информация, то в актуално-публицистичните предавания почти 
изцяло доминира руската гледна точка за войната в Украйна, респективно за събитията в Буча. 
Народният представител от БСП Ал. Симов като водещ журналист в програмата изцяло 
възприема тона и позициите на Кремъл в своите коментари по темата Буча.   
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7/8 TV 

 
Осъщественият мониторинг на предаванията „Крум Савов Live“, „Студио Хъ“ и 

„Вечерното шоу на Слави Трифонов“, констатира че темата за геноцида в гр. Буча се обсъжда 
откъслечно, най-често в общия контекст на разговора за войната в Украйна. Темата е 
представена чрез интервюта с журналисти, културни и спортни деятели и коментари на 
водещите на наблюдаваните предавания, излъчени са и документални кадри от гр. Буча, като в 
тях не присъстват неблагоприятни за зрителите сцени.  
 
 


