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ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕБАТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОЕННОТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА 
 

В ПРОГРАМИТЕ БНТ1, ХОРИЗОНТ, БТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ,   
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, BULGARIA ON AIR 

 
ЗА ПЕРИОДА 1-6 МАЙ 2022 Г. 

 
 

Настоящият доклад представя резултатите от осъществен фокусиран тематичен 
мониторинг на разпространено аудио- и аудио-визуално съдържание за дебатите в България 
относно предоставянето на военнотехническа помощ за 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 политическите и партийни позиции спрямо помощта 
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. 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, в периода 01 – 06 май 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 ч.), „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. 

 
Агресията на Русия срещу суверенна Украйна сложи край на мира в Европа. С огромно 

мнозинство Общото събрание на ООН прие резолюция, в която призовава Русия да спре 
нападението срещу Украйна. В текста се посочва, че Русия трябва да изтегли войските си от 
чуждата територия. Резолюцията осъжда и решението на Москва да приведе в повишена 
готовност своите сухопътни, военновъздушни и военноморски ядрени сили. 

Украйна започва да търси външна помощ, за да защити териториите си. Съгласно 
експертите по международното право, предоставянето на чуждестранна подкрепа под формата 
не само на политически декларации, но и на всякакви видове ресурси (информация, оръжия, 
гориво, финанси и др.) е напълно легитимно. Въпросът - кога една държава, която помага на 
нападната страна става участник във войната, обаче не е достатъчно изяснен в международното 
право. Дали започва с доставката на оръжия или с изпращането на войски, или пък се изискват 
изрични други международни действия – според експерти темата е сложна и многоаспектна, 
без еднозначен отговор1.  

За събирането и предоставянето на военна помощ е създадена международна 
Контактна група за отбраната на Украйна, в която се включват над 45 държави, не само от Европа 

 
1 https://p.dw.com/p/4All0 

https://p.dw.com/p/4All0


2 
 

или НАТО, но от целия свят. Участниците полагат усилие да отговорят на украинските искания за 
военна помощ2. Голяма подкрепа за Украйна (най-вече под формата на оръжия) дават САЩ, 
Полша, Великобритания, Германия, Канада, Норвегия, Чехия, Естония, Литва, Латвия Австрия, 
Франция, Дания, Италия и др3.  

ЕС категорично осъжда решението на Путин да признае неконтролираните от 
украинското правителство зони на Донецка и Луганска област, както и непровокираната и 
неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна. ЕС осъжда и участието на Беларус във 
военната агресия на Русия. 

В отговор на нападението на Русия в Украйна, ЕС оказва на Украйна координирана 
хуманитарна, политическа, финансова и материална подкрепа. Конкретните действия, 
предприети от ЕС в помощ на Украйна и украинския народ са: прием на бежанци4; хуманитарна 
помощ5; подкрепа за гражданската защита6; подкрепа за държавите членки; икономическа 
помощ; подкрепа за украинските въоръжени сили7; подкрепа за наказателното преследване на 
военни престъпления8. По време на заседанието на Европейския съвет на 23 юни 2022 г. 
лидерите от ЕС предоставят на Украйна статут на страна кандидатка за членство в ЕС. Лидерите 
от ЕС изтъкват отново, че са твърдо ангажирани с предоставянето на непрекъсната европейска 
подкрепа за Украйна (включително военна, финансова, хуманитарна и политическа подкрепа). 
 България като част от ЕС също се включва в помощта за Украйна. Като държава с 
традиционно производство и износ на оръжие, в българското общество и парламент се 
дискутира възможността и за оръжейна подкрепа. На 4 май 2022 г. Народното събрание приема 
предложението на партия "Продължаваме промяната" за оказване на военнотехническа помощ 
на Украйна. Решението е прието с гласовете на 200 народни представители.  За него гласуват 
почти всички депутати от "Продължаваме промяната", „БСП за България“ и "Има такъв народ", 
цялата парламентарна група на "Демократична България", както и представителите на 
опозицията от ГЕРБ и ДПС. „Против" са от "Възраждане". Народните представители дават 
мандат на българското правителство за оказване на помощ на Украйна - "хуманитарна, 
финансова и военнотехническа". Помощта включва: продължаване на подкрепата за членство 
на Украйна в Европейския съюз; помощ за украинските граждани, бягащи от войната; 
осигуряване на възможност за изнасяне на украинско зърно във Варна; засилване на 
енергийното сътрудничество чрез доставки на електроенергия от Украйна и природен газ; 
ремонтна дейност на украинска военна техника във военните предприятия в България; 
продължаване на доставките на хуманитарна помощ, лекарства, дрехи и хранителни стоки. Тези 
дейности са очертани в писмо на украинския президент Володимир Зеленски под формата на 
искания, които посланикът на Украйна в България Виталий Москаленко депозира в парламента 
малко преди гласуването на помощта. 
  

 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_foreign_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War 
3 https://www.statista.com/chart/27278/military-aid-to-ukraine-by-country/ 
4 Прием на бежанци - пребиваване; достъп до пазара на труда и жилищно настаняване; медицинска 
помощ; социално подпомагане; достъп до образование за децата. 
5 Финансирането помага на хората в Украйна и на тези, които са избягали в съседни държави, като 
предоставя: храна; вода; здравеопазване; подслон. 
6 Всички държави от ЕС, както и Норвегия и Турция, предлагат конкретна помощ на Украйна, включително: 
медицински материали; защитно облекло; средства за осигуряване на подслон; противопожарно 
оборудване; генератори на електроенергия; водни помпи. 
7 През 2022 г. ЕС отпуска 2 млрд. евро по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира, които 
ще допринесат за: укрепването на способностите и устойчивостта на украинските въоръжени сили; 
защитата на цивилното население срещу продължаващата военна агресия. Чрез договорените мерки за 
помощ ще се финансират предоставянето на оборудване и спомагателни материали като лични 
предпазни средства, комплекти за първа помощ и гориво, както и военно оборудване и платформи за 
произвеждане на смъртоносна сила с отбранителни цели. 
8 https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-response-ukraine-invasion/eu-solidarity-ukraine/ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_foreign_aid_to_Ukraine_during_the_Russo-Ukrainian_War
https://www.statista.com/chart/27278/military-aid-to-ukraine-by-country/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-response-ukraine-invasion/eu-solidarity-ukraine/
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 В съдържанието на наблюдаваните програми (на търговски и обществени доставчици) 
се отчита наличие на плурализъм на гледните точки и множественост на изразените 
политически позиции, изказани не само от партийни фигури, но и от експерти, наблюдатели, 
специалисти. Установена е и позицията на държавния глава Румен Радев, който акцентира върху 
близостта на въоръжения конфликт и върху зависимостта на България от Русия при вноса на 
петрол и газ. В медийното съдържание се очертават две противоположни страни – ЗА помощта 
и ПРОТИВ оръжейната подкрепа за Украйна. Оказването на военнотехническа помощ на 
нападната държава внася в управляващата четворна коалиция в България напрежение, което 
може да доведе до разпад на властта. Парламентарното решение е съпътствано от граждански 
протести, които също заемат диаметрални позиции. Разделението в българското общество по 
темата е отразено в наблюдаваното аудио- и аудио-визуално съдържание за периода 01-06 май 
2022 година.     
 
 

1 май 2022 г. 
Позициите на основните политически сили в парламента и в управляващата 

коалиция са ясно очертани в медийното съдържание – БСП и държавният глава са против 
оръжейната помощ за Украйна, от ДБ са ЗА помощта, както и от ПП. Представителите на 
оръжейния бизнес у нас също подкрепят помощта. 

   
 
БНТ1 
„Денят започва с Георги Любенов“ 

Гост – Драгомир Стойнев, народен представител от „БСП за България“. В рамките на 
разговор по актуалните теми е засегната и тази за предстоящото на 04.05.2022 г. гласуване в 
Народното събрание за даване на мандат на правителството за предоставяне на оръжейна 
помощ за Украйна. За Стойнев войната е нещо страшно, притеснява се, че вместо за мир, двете 
страни започват да говорят за победа. Той казва, че в социалистическата партия са 
разпространени две тези – едната, че България така и така изнася оръжие за Украйна – да 
продължи. Другата теза е: когато не гласуват за изпращане на оръжие, представителите на БСП 
няма да напуснат коалицията. Стойнев заявява, че страната ни не изнася директно оръжие за 
Украйна и веднага е репликиран от водещия Любенов, че БСП се прави, че не знае, че се изнася 
оръжие. Стойнев отговаря, че се изнася за трети страни и България не носи отговорност къде 
отива оръжието след това. По думите му, ако се прекрати износът, военно-промишленият ни 
комплекс ще фалира. Дебатът за оръжейната помощ е един изкуствен дебат и по него няма да 
ни оценяват нашите евро-атлантически партньори, казва той.  

Драгомир Стойнев подчертава, че ако искаме мир, трябва да спрем да трупаме и даваме 
оръжие. Ние не сме единствената държава, която отказва да изнася директно оръжие към 
Украйна (Австрия, Кипър и Малта също за против). Изразява мнението, че не можем да подарим 
оръжие за 3 милиарда лева - то не стои на склад, то трябва да бъде произведено, някой трябва 
да го заплати, а в момента имаме нужда от тези пари. В заключение заявява, че оръжейната 
помощ ще бъде тежка стратегическа грешка за България, но правителството няма да падне, ако 
се вземе такова решение, по-скоро това може да се случи заради темата „Северна Македония“. 
„Говори сега“ 

Събеседник в студиото е Христо Гаджев, народен представител от ГЕРБ. Отново в по-
широк разговор става дума за оръжейната помощ. Водещата Мая Костадинова припомня, че от 
партията му настоятелно твърдят, че и в момента българско оръжие стига до Украйна. Гаджев 
отговаря, че така правителството се държи като демагог – вече два месеца не предоставя военна 
помощ на тази страна, а междувременно под масата продава на Украйна десетки хиляди тона 
оръжие. Той заявява, че позицията на Корнелия Нинова „нито един куршум за Украйна“ трябва 
да се тълкува като „нито един куршум за Украйна без комисиона за БСП“. Това, че изнасяме 
оръжие за там, напоследък признават всички, включително и БСП, казва Гаджев. Според него, 
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България трябва да реши на коя страна е – тази на Европа или с неутралитета си подкрепя 
агресията. Позицията на ГЕРБ по този въпрос е ясна – агресията трябва да спре.  

Нито един производител не държи боеприпаси на склад, твърди Гаджев. По думите му, 
ако трябва да стане нещо веднага, то ще стане само с помощта на държавата – а дали ще искаме 
нещо в замяна, както е постъпила Словакия, или ще го предоставим безвъзмездно, това ще го 
реши правителството. Това решение може да бъде взето самостоятелно, без да е нужна 
санкцията на Народното събрание, допълва той.  

Следващият участник в предаването е Румен Петков, председател на АБВ. Според него, 
ангажирането в конфликта с пряка доставка на оръжие за Украйна би било много лошо за 
България. Петков уточнява, че това е позицията на АБВ като коалиционен партньор в „БСП за 
България“. Казва, че ние някак си забравяме, че сме участвали във войните срещу бивша 
Югославия и Ирак, където с наше съучастие, според него, са били избити хиляди жени, деца и 
старци. Изводът е, че участието на България в такъв тип войни е най-малкото непродуктивно. 
Водещата Мая Костадинова отправя към него въпрос дали вярва на Корнелия Нинова, че нито 
един български патрон не достига до Украйна. Отговорът на Петков е, че е уверен, че 
българското правителство не е продало нищо на Украйна. Уточнява, че в обществения дебат се 
говори за „помощ“, а всъщност САЩ не помагат, а предоставят оръжие на Украйна, което тя ще 
плаща в бъдеще. АБВ са против продажбата на оръжие, казва Петков. Ако се стигне до 
предоставяне на оръжие, коалицията („БСП за България“) неминуемо трябва да излезе от 
правителството. Във всички случаи АБВ ще напусне, заявява той. 

В предаването следва пряко включване на Корнелия Нинова, вицепремиер и 
председател на БСП. Тя заявява, че позицията на партията няма да се промени, но очаква на 
Коалиционен съвет министър-председателя да даде информация за разговорите си в Украйна с 
президента Зеленски и да разясни какво е поискал той от нас. Нинова отбелязва, че нито един 
договор за износ на оръжие за Украйна не е осъществило българското правителство. Страната 
ни изнася много в трети държави и какво става с това оръжие след сделката България не може 
и няма право да контролира, подчертава Нинова. За пореден път тя заявява, че и един патрон 
за Украйна не е тръгнал от български производител. 

Поредният гост с коментар и по темата за военната помощ в „Говори сега“ е Иво Мирчев, 
народен представител от Демократична България, който изтъква, че неговата политическа 
сила е внесла проекта за решение да предоставим оръжие на Украйна отдавна, но е било 
необходимо доста време на останалите партньори в коалицията да разберат техните аргументи 
и да се присъединят към предложението. Мирчев подчертава, че никой никога не е казвал, че 
става дума за безплатна помощ. Абсолютно е нормално да представим на Украйна нужното 
въоръжение, хората отправиха молба към българската държава доста отдавна, твърди той. По 
думите му, най-нормалното е ние да помогнем, това е цивилизационен избор. На въпрос на 
водещата дали заплащането на това оръжие да стане от специално създадения Европейски 
фонд, Мирчев отговаря, че варианти има много и че Украйна от своя страна ще плати за 
доставката. Изразява убеждението си, че България ще помогне на Украйна и това няма да 
предизвика разпад на управляващата коалиция и предсрочни избори. 
 
„По света и у нас“, 20:00 ч. 

В емисията са включени синхрони с изказването на Корнелия Нинова и с обръщението 
на президента Румен Радев към народа. В контекста на въпроса за предоставянето на оръжие 
за Украйна, който предстои да се реши с гласуване в парламента на 4 май, Радев заявява, че има 
политици, които са готови да направят тази стъпка – да заложат бъдещето на България в интерес 
на свои користни цели. Войната е бизнес на демагозите, а такива има във всяка страна, 
коментира държавния глава и допълва, че чуждият живот на обикновените хора е стоката, 
с която те се разплащат помежду си. Трябва да осъзнаем, че никоя политическа демагогия 
няма правото да залага живота на почтения, работещия човек, подчертава той. Президентът 
изразява увереност, че страната ни ще остане съпричастна с всички, които търсят спасение от 
братоубийствения конфликт. Заявява, че наш патриотичен дълг е да не допуснем въвличането 
на родината във войната.  
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ХОРИЗОНТ 
„Политически некоректно“ 

На първи май предаването „Политически некоректно“ е с водещ Силвия Великова. 
Гостува политологът Стойчо Стойчев по темата за политическата ситуацията, отношенията на 
президента с партиите от управляващата коалиция, позициите на БСП за изпращането на военна 
помощ, ултиматумите към партньорите и вероятността да напусне четворната коалиция, Путин 
и интересите му у нас . „За България планът максимум е да стои неутрална и да не се въвлича 
в никоя страна, а това правителство в момента е идеално за това“. 

Въпросът към слушателите е „Ще напусне ли БСП коалицията, ако се гласува 
решението за военна помощ за Украйна?“, като освен анкетите от профилите в социалните 
мрежи на предаването, слушателите имат също възможност да изкажат мнението си по 
телефона.  
Вечерния осведомителен бюлетин 

Във Вечерния осведомителен бюлетин като трета новина е информация за изказване на 
Лена Бориславова (началник на политическия кабинет на премиера К. Петков): в коалицията 
няма съгласие за единна позиция, но това няма да доведе до разпад на мнозинството. След 
това посещение на българска делегация в Украйна ние имаме много конкретно искане от 
украинска страна и това е да ремонтираме в наши фабрики тяхно оборудване. 
Правителството ще предоставя такава помощ, която е необходима и поискана. Репортажът 
е минута и половина. Следва анонс с кратък запис на Корнелия Нинова, че няма  да промени 
позицията си по отношение на оръжията; „Това искат и хората“. Следващата новина е за 
позицията на Мaя Манолова, според която има „сделки с оръжия на тъмно“, след което К. 
Нинова каза, че „България не е изнесла и един патрон за Украйна“. Емисията продължава с 
други новини за хода на военните действия в Украйна и др.  
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„На фокус“ 

В интервю с вицепрезидента Илияна Йотова водещата Лора Крумова цели да изясни 
позицията на президентската институция по отношение на отпускането на военна помощ за 
Украйна. Вицепрезидентът определя като колеблива политиката на правителството. Тя изтъква 
ясно изразената позиция на президентството при свиканата спешна среща на КСНС, дни преди 
началото на войната. Във връзка позицията на партия БСП срещу предоставяне на военна помощ 
и дали това ще доведе до падане на правителството, Йотова изказва съмнение за събарянето 
на кабинета. Вицепрезидентът изразява мнение, че при посещението в Украйна премиерът не 
е изказал официалната държавна позиция по въпроса с отпускането на военна помощ. Йотова 
заявява, че е ясно, че от България се изнасят оръжия през фирми, като се изпълняват договори. 
В доказателство на това свое твърдение, тя посочва, че „няма западни издания, които когато 
цитират кои страни изпращат военна помощ,  да не посочват, че България за три месеца е 
увеличила три пъти повече своето производство на оръжия.“ Водещата допълва, че със 
сигурност министърът на икономиката би следвало да знае тази информация. 

Излъчен е материал на журналиста Николай Беремлийски със заглавие „Износът на 
съветски оръжия по света. Участвала ли е България?“. Материалът включва интервю с 
журналиста на в. „Ню Йорк Таймс“ Джон Исмей, който е автор на разследването за износ на 
оръжията със съветски дизайн. Началото на разследването е започнало когато Пентагонът е 
започнал да обсъжда дали боеприпаси са стигали до Украйна. В интервюто Исмей заявява, че 
България не е фокус на неговия материал, но е видял как редица български медии тълкуват 
неговата работа като доказателство, че България изнася оръжие за Украйна, което твърдение в 
български публикации, журналистът посочва като невярно. Като резултат от разследването е 
доказателството за закупуване от американската армия на „нестандартни боеприпаси“ от 
много и различни източници, сред които е и България. След това тези боеприпаси са били 
транспортирани към Афганистан и Ирак например. На директния въпрос на Николай 
Беремлийски дали България изнася оръжие за Украйна, Исмей отговоря, че не знае, а когато е 
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отправил въпроса към Пентагона „Кои са страните, които подпомагат Украйна с оръжия“ от 
там са му отговорили, че нямат право да разкриват тази информация, освен ако самите държави 
не са пожелали това да бъде разкрито пред обществеността. 

В предаването има ексклузивно интервю и с министъра на отбраната Драгомир Заков, 
след завръщането на българската делегация от Украйна. Материалът е със заглавие „Военна 
помощ за Украйна“. Интервюто започва с въпроса дали има таен износ на оръжие за Украйна. 
Министърът отговаря, че предоставянето на военна помощ не е факторът, който би спрял 
войната. Заков изказва позицията си, че дебатът за предоставяне на военна помощ е закъснял, 
което е довело и до разклащане на управляващата коалиция. Той дава пример с Румъния, 
където ясно е посочено, че отдаването на военна помощ или не даването за Украйна няма да е 
тема на публичен дебат. Излъчени са кадри, за които се казва, че са направени от журналисти, 
на които им се е налагало да залягат по земята и от които се вижда, че се товари военна техника. 
Не се казва кои са източниците на тези снимки, а само се уточнява, че те са обиколили и медиите, 
и социалните мрежи. Министърът казва, че на 4 май предстои извънредна дискусия в 
парламента, на която този въпрос ще се обсъжда. Водещата задава въпроса за евентуалните 
оръжия, които страната ни се очаква да дарява, като отговорът на министъра е, че този въпрос 
се решава в рамките на правителството. От срещата с президента Володимир Зеленски става 
ясно, че той е поискал от България единствено ремонт на военна техника. Водещата Лора 
Крумова търси коментар на изказването на кмета на Киев Кличко в предаването „Събуди се“ 
пред Марина Цекова, че „някои български политици се държат като полубременни по 
отношение на това дали трябва да се помага на Украйна с военна помощ или не.“ Във връзка 
с това, Заков изразява позиция, че „Украйна е жертва и има нужда от военна помощ“. Посочва, 
че той самият неколкократно е изразявал тази си позиция и допълва, че не е помощта тази, която 
ще спре войната и че Русия ще победи. Единственият, който може да спре войната е този, който 
я е започнал. Мнението на министъра е, че при всички случаи правителството трябва да реши 
да изпрати помощ за Украйна. На въпроса на водещата дали и до каква степен подобно решение 
ще доведе до разпадане на коалиционните отношения, Заков отговаря, че вярва че ще бъде 
намерен компромис.  

 
Централна емисия новини НОВИНИТЕ на НОВА 

Първият репортаж в емисията е на журналиста Ивелина Николова, която говори за 
напрежението между институциите президент и парламент в страната, породило се заради 
предстоящото решение за оказване на военна помощ на Украйна. Новината е озаглавена 
„Политическо „въстание“ - застана ли президентът срещу кабинета „Петков“. Репортажът 
е на живо от пространството пред президентството и с кадри от честването на 146 години от 
Априлското въстание. Дикторски текст осведомява, че президентът е „поставил разделителна 
линия срещу политиката на кабинета Петков на фона на войната в Украйна“. Излъчени са 
официалните изказвания на президента и премиера. Президентът посочва, че има политици, 
които са готови да изложат бъдещето на България, заради свои користни цели и допълва, че е 
личен дълг недопускането България да бъде въвлечена във войната. Проследено е и гостуването 
на премиера в Копривщица, откъдето той отказва да коментира темата. В репортаж от 
Кърджали вицепремиерът Корнелия Нинова официално потвърждава позицията „не на 
оръжията за Украйна“ и казва че  тази позиция няма да се промени. Борислав Сандов от 
„Демократична България“ определя ситуацията като „труден момент за коалицията“ и като 
„външна тема, която не е част от коалиционното споразумение.“ Обявено е, че решението 
дали да се отпусне военна помощ за Украйна ще бъде взето на извънредно заседание на 
парламента в сряда. 

В излъчен репортаж за учредяването на партията на Мая Манолова „Изправи се, 
България“, тя изказва мнение, че всички българи знаят за „тайните сделки за оръжие на Г- жа 
100 патрона“. 
 
ПРОГРАМА БТВ 
„Тази събота“  08 – 12 часа с водещи Мария Цънцарова и Петя Дикова 
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Участва Калоян Икономов, зам.-председател на парламентарната група на 
„Продължаваме промяната“. Поводът е гостуването на българската делегация в Украйна. Той 
изразява своята лична позиция, че на Украйна трябва да се предостави помощ във всякакъв вид, 
включително оръжие. Но все пак коалицията трябва да реши. В предаването има интервю с 
вицепремиера и лидер на БСП  Корнелия Нинова в репортаж. Тя отрича каквато и да е 
вероятност българско оръжие да достига до Украйна дори и чрез посредници. 

В предаването участва и отстраненият от Корнелия Нинова директор на държавната фирма 
„Кинтекс“ Александър Михайлов.  Според него е обществена тайна, че наше оръжие достига 
до Украйна чрез посредници в Полша, Чехия и Словакия. Той не изразява мнение дали трябва 
или не да предоставяме оръжие, защото е търговец и изпълнява, каквото се реши. Според 
Михайлов, Нинова няма как да не знае за индиректните доставки, защото предприятията ни 
работят на пълни обороти, изнасят се огромни количества въоръжение. 

Гостува и оръжейният търговец Петър Манджуков. Неговото мнение е, че България е 
трябвало отдавна да заеме категорична позиция за военна помощ за Украйна като член на ЕС и 
НАТО. Той не оправдава липсата на смелост да се вземе такова решение и заявява, че ни 
управляват неопитни и неразбиращи от политика хора. Манджуков не се съмнява, че българско 
оръжие достига до Украйна. 
Обедни новини в 12 часа. 

Обръщение към нацията на президента Румен Радев по повод 1 май. По-голямата част от 
обръщението е посветено на войната. Въпреки, че Радев не изрича категорично, че е против 
военна помощ, цялото му изказване е в този дух. Според него трябва да помагаме на 
пострадалите, но е наш дълг да не допуснем България да бъде въвлечена във войната и да се 
допусне политически шарлатани да заложат бъдещето й. Повторение на част от изказването от 
сутринта на Корнелия Нинова, че българско оръжие не се изнася в Украйна по никакъв начин. 
Повторение на част от участието на Александър Михайлов, че българско оръжие се доставя в 
Украйна чрез Полша, Чехия и Словакия. 
Предаване „120 минути“ с водещ Светослав Иванов – 17-19 часа 

Участва репортерът Стоян Георгиев, завърнал се от Украйна. Според него коментарите в 
Украйна са, че България е проруска държава, най-вече благодарение на позицията на 
президента ни. Георгиев твърди, че евроатлантическото ни бъдеще изобщо не е гарантирано 
при такова управление на страната. Гостува премиерът Кирил Петков, който разказва за 
договорката с президента Зеленски в Киев България да ремонтира военна техника. Личното 
мнение на Петков, а и на партията му е, че е за военнотехническа помощ от всякакъв вид и те 
ще гласуват за това. Но важното е какво иска Украйна, а в случая да ремонтираш тежка техника 
може да се окаже по-ценно от това да дадеш малко снаряди и патрони. За Петков е голяма 
грешка България да се снишава и мълчи, коментирайки думите на Радев. За евентуални 
индиректни доставки той не може да твърди със сигурност, но дори да ги има, България не може 
да си припише заслуги, защото не поема рискове, а рискът е за този, който ги доставя в самата 
нападната страна. 
Новини в 19 часа 
Обобщение на изказването на Румен Радев. Обобщение на участието на Кирил Петков. 
Обобщение на участието на Александър Михайлов. Обобщение на изявлението на Корнелия 
Нинова. Изказване на Иван Таков /БСП/ от митинга за  1 май – категорично срещу всякаква 
военна помощ за Украйна. Изявление на Петър Витанов /БСП/ от митинга за 1 май- също 
категорично противопоставяне на военна помощ и заплаха, че ще напуснат коалицията, ако това 
стане. 

 
BULGARIA ON AIR  
„Новините  on air“ (Централна новинарска емисия) – 18:30 ч. 

Първата новина за напрежението в управляващата коалиция: „Оръжието за  Украйна 
остава разделителната линия в коалицията“, е излъчена на 01.05. в централната новинарска 
емисия. Репортажът включва позициите на представители на четирите партии в управлението. 
Корнелия Нинова отново потвърждава възможността БСП да напусне управлението, ако се 
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приеме решение за изпращане на военна помощ за Украйна. Другите партии във властта обаче 
не вярват, че ще се стигне до разпад в коалицията. Критика към изпълнителната власт отново 
отправя и президентът Румен Радев.  

Водеща новина в репортажа е, че на прага на поредния Коалиционен съвет, на който ще 
се търси път между партньорите, управляващите са категорични – оръжието за Украйна няма да 
стане повод за политическа война във властта. Според Лена Бориславова, когато се представят 
на коалиционните партньори конкретните искания на Украйна за ремонт на военна техника в 
нашите фабрики ще има много по-добра основа, а и до момента правителството няма сключен 
договор с Украйна. От БСП са на мнение, че позицията им няма да се промени – Нинова 
потвърждава, че техните членове и симпатизанти са на категоричната позиция, че не искат да се 
изпращат оръжия и според нея България не изнася оръжия за Украйна. За „Демократична 
България“ решението за военна помощ към Киев не означава, че коалицията ще се превърне от 
четворна в тройна. Атанас Атанасов заявява, че на министър Нинова няма да и се наложи да 
подписва нищо, което е свързано с износ на специална продукция за Украйна. Според 
президента Румен Радев рискът войната да ескалира като общоевропейска и дори световна, е 
реален. Той апелира да не допуснем страстите от войната да се пренесат у нас и да не търпим 
политически шарлатани да ги разпалват за своя употреба.  
„Опорни хора с Ганиела Ангелова“  – неделя от 08:00 до 09:00 ч. 

Първите коментари по темата са на 01.05.2022 г. в интервала 08:23:00 ч. – 08:43:40 ч. с 
участието в студиото  на политолога проф. Мария Пиргова и социолога доц. Антоний Гълъбов. 
На въпрос дали ще издържи правителството, проф. Пиргова отговаря утвърдително като прави 
уговорката, че това ще стане с много лупинги от страна на Корнелия Нинова и на БСП. 
Политологът Пиргова не вярва БСП да бъде причина за падане на правителството, независимо 
от това дали ще изпратим оръжие за Украйна. Според нея ще се намери административен начин 
министърът на икономиката да бъде заобиколен и правителството да остане в тази четворна 
коалиция, защото иначе в същия парламент ДПС е в готовност да заеме мястото на 
социалистите. Позицията на доц. Гълъбов е, че коалицията и кабинетът са две различни неща. 
Според него, решенията са били отложени много дълго време и затова са станали критични, а 
сериозните проблеми предстоят – сериозният дневен ред на България не е дали ще изпрати 
военна помощ за Украйна или не.  
 
 
 

2 май 2022 г. 
Партийните позиции по въпроса дали България да предостави военна помощ на Украйна са 
вече заявени – от управляващата четворна коалиция само БСП е против износа на оръжия за 
Украйна, с заявена готовност за напускане на властта, ако се реализира подобно действие.   

 
БНТ1 
„Денят започва“ 

Гостът в предаването, народният представител от „Има такъв народ“ Светослав 
Балабанов, коментира напрежението между институциите след обръщението на президента. 
По повод искането на Украйна за ремонт на военна техника Балабанов уточнява, че е бил там в 
състава на правителствената делегация и е видял с очите си необходимостта от тази помощ. На 
въпроса на водещата Христина Христова защо се смята, че това ще ни вкара във войната, той 
отговаря, че не вижда как това ще стане. Всяка една държава от ЕС помага с каквото може, казва 
Балабанов, да не би те да са въвлечени? Следващият въпрос към него е когато не се говори за 
дипломация, а за военна помощ, така войната не се ли удължава. Балабанов се съгласява, че 
при всички положения преговорите са единственият изход в една такава ситуация, но Русия 
само в последните дни е изстреляла три ракети в посока Киев – и то, когато там са генералният 
секретар на ООН, нашата делегация е там. Това, според него е знак, че агресорът не търси мир. 
Ако България иска да има достойно лице в ЕС и да бъде достоен партньор на НАТО, трябва да 
има конкретна, максимално единна позиция, продължава депутатът. По думите му той и 
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колегите му, освен ремонт на военна техника, ще търсят по-обширен обхват на предоставяната 
помощ.  

Следващите участници са експерти – политолозите Даниел Смилов, Христо Панчугов и 
д-р Цветеслава Гълъбова, член на Инициативния комитет на Румен Радев. Коментират 
обръщението към народа на президента и кои са „демагозите“. Гълъбова заявява, че когато има 
война, се доверява на професионалните военни (визира президента), защото в думите на Радев,  
има силни притеснения какво може да се случи при предоставянето на помощ. Панчугов не се 
наема да гадае кого е имал предвид държавния глава под „демагози“, но част от демагогията, 
смята той, е да не наричаме нещата с истинските им имена. Радев се опитва да прави внушения 
по отношение на тази война, казва Панчугов. Тук имаме политическо решение – България ще 
успее ли да запази своята национална сигурност или не. Поведението на президента е точно 
обратното на запазване на националната сигурност, допълва той. Според Смилов, под 
„шарлатани“ Радев е имал предвид 80% от партиите в парламента, които искат да изпратят 
оръжие, а това, по думите му, вече е опасно, защото не може в парламентарна република за 
такова огромно мнозинство да се говори по този начин. Цялата теза на Радев, според Смилов, 
се крепи на три фалшиви „кита“:  

- ако пратим оръжие, ставаме част от конфликта (всички са разбрали, че това не е така, 
„половината свят“ е изпратил и не е въвлечен);  

- българският интерес е тази война да спре максимално бързо с капитулация на 
Украйна (като не се помага на Украйна, ясно е кой ще победи); 

- твърди се, че не пращаме военна продукция, а всъщност през ЕС и НАТО изнасяме 
такава за Украйна. 

 
„По света и у нас“, 20:00 ч. 

В емисията е излъчен репортаж „Парламентарен шахмат“. Стойчо Стоев, ПП: подкрепят 
военната помощ за Украйна, но нямат задължението да гласуват по един и същ начин; 
Станислав Балабанов, ИТН: най-вероятно ще подкрепят предложението. Атанас Атанасов, ДБ: 
твърдо са „за“, уверени са, че ще съберат огромно мнозинство с подкрепата на ГЕРБ-СДС; Христо 
Гаджев,   ГЕРБ- СДС потвърждава и казва, че очаква подкрепа и от ДПС; Драгомир Стойнев, „БСП 
за България“: предоставянето на военна помощ не означава приключване на войната, а за БСП 
е важно войната да приключи възможно най-бързо; Костадин Костадинов, „Възраждане“: с 
подобно гласуване българското правителство на практика ще обяви война на повече от 85% от 
българските граждани, които ясно и категорично заявяват своето нежелание за предоставянето 
на каквото и да е въоръжение и техническа помощ за Украйна; Никола Минчев, ПП, 
председател на НС: за съжаление, има политици, които се заиграват с притеснението на хората, 
заради това, че сравнително близо до нас се води война; трябва да е ясно, че предоставянето 
на такава военнотехническа помощ не означава въвличането ни във войната. 

 
ХОРИЗОНТ 
„Преди всички“ 

В кратките новини има анонс, в който се цитира премиера Кирил Петков, че каквото и 
българско оръжие да е достигнало до Украйна, то не е отговорност на държавата.   

В 08:10 гост е доц. Александър Христов, Център за анализи и кризисни ситуации, който 
говори за противопоставянето между президента и премиера, разломът в обществото заради 
Украйна, ролята на президента при евентуални предсрочни избори и преливане на гласове към 
партията, която той подкрепя, новите политически проекти на Мая Манолова и Стефан Янев, 
както и прогнози какво ще се случи след дебатите за военната помощ за Украйна. „БСП е в 
сложна ситуация – от една страна да не разочарова избирателите си, от друга не могат да 
излязат от коалицията. Мълчалива подкрепа от БСП извън коалицията е най-изгодна“.  

На 2 май като официален неработен ден предаването „Нещо повече“ в 16:00 ч. не се 
излъчва, на негово място има музикална класация за българска музика.  
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НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Пресечна точка“ 

В повторението на изданието на „Пресечна точка“ (от 29.04.2022 г.) участници са Пепи 
Димитрова (ПР експерт), Мартин Захариев (предприемач) и Евгени Будинов (актьор). Първата 
част на дискусията е озаглавена „Коалиция на косъм“ и е посветена на раздорите в коалицията 
относно оръжейната помощ. Излъчени са изказванията на Корнелия Нинова, която твърдо 
обявява позицията на БСП за напускане на коалицията при евентуално оказване на оръжейна 
помощ за Украйна. Изказването на президента Румен Радев е относно опустошителния 
потенциал на войната и користните интереси, които стоят зад позициите на определени 
политици. В коментарите на гостите в студиото е изказана критика относно необмислеността на 
изказванията на висшите политици на страната в т.ч. премиерът и вицепремиерът. Държанието 
на политиците в тази „сложна ситуация“ е обявено за популистко и според Евгени Будинов 
много прилича на играта „дай си ми дрешките, на ти си парцалките“. Отхвърлена е версията, 
че политическият скандал по темата с оръжията е режисиран. 
„Здравей, България“ 

Развитието по темата с отпускането на оръжейна помощ е първа в анонса на сутрешния 
блок. В коментар на водещите Мира Иванова и Виктор Николаев е направено обобщение на 
изказването на президента, в което той казва, че „има политици, които са готови да направят 
тази опасна стъпка да заложат бъдещето на България в интерес на свои користни цели“. 
Коментарът продължава с разяснение, че това идва в продължение на позицията на 
президента, че страната ни не трябва да се ангажира с нищо повече от хуманитарна помощ и в 
никакъв случай да не оказва военна или пък военно-техническа помощ на украинската армия, 
защото това би могло да ни въвлече във война. Излъчени са репликите на президент и премиер, 
които задочно си разменят предишния ден по време на официалните си посещения по повод 
146 години от Априлското въстание. 

В предаването има дискусия с Милен Керемедчиев – бивш зам.-министър на външните 
работи, Валери Тодоров - журналист, Арман Бабикян ПР експерт и бивш депутат. Разглежда 
се разногласието по въпроса за оръжейната помощ между кабинета и президента. В дискусията 
е поставен акцент, че е необходимо да се разбере добре точно каква помощ е поискана от 
страната ни и дали това е осъществимо и по какъв начин. Милен Керемедчиев заявява, че вече 
е ясно, че България изнася оръжие през трети страни, но прави разграничението, че в момента 
искането на Украйна към България е да дари оръжие и подчертава, че изисканите тежки 
муниции за оръжията се произвеждат предимно в България, което засилва натиска към страната 
ни да произвежда колкото може повече. Арман Бабикян се изказва за „репутационната страна“ 
на темата като посочва, че е важно как казусът ще се отиграе политически извън страната. 
Керемедчиев изтъква и успешната руска дезинформация и хибридни атака, която довежда до 
разклащане на вътрешнополитическата ни система. В допълнение на въпроса, който му е 
зададен от водещия – „има ли опасност България да бъде въвлечена във войната“, той 
отговаря, че нито една страна, която вече предоставя оръжие не е въвлечена във войната до 
момента. 
Централна емисия новини 

В анонса на емисията „НС решава ЗА или ПРОТИВ оръжия за Украйна“. Темата е обявена 
като чертаеща все по-дълбоки разделителни линии в коалицията. В репортаж е обобщена 
информацията за предстоящия коалиционен съвет, на който трябва да се гласува решението за 
оказване на военнотехническа помощ. Излъчено е интервю със Станислав  Балабанов от ИТН, 
който говори за  оказване на помощ, която да включва ремонт и реставрация на военна техника 
и хуманитарна, медицинска и др. помощ. От ПП председателят на НС Никола Минчев обяснява, 
че отпускането на военна помощ не означава въвличане във войната. Излъчено е изявление на 
Бойко Борисов от пресконференция на ГЕРБ, на която той обявява, че ще подкрепи кабинета за 
отпускането на военна помощ и показва снимка на военен самолет, натоварен с военна техника. 
Излъчен е отговорът на вицепремиерът Корнелия Нинова във фейсбук, където тя посочва, че 
Бойко Борисов не е разбрал за 10 години управление, че България не произвежда танкове. В 
репортажът е включена част от интервю с Тодор Тагарев (съветник на мин.-председателя), 
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който споделя, че такова решение е трябвало да бъде взето още преди два месеца, както са 
направили повечето от съюзниците на България, дори тези, които водят неутрална политика 
спрямо Русия. В интервюто експертът отбелязва още, че в България могат да се ремонтират 
всякакъв вид украинска военна техника. Излъчено е графично изчисление на гласовете, които 
са за военна помощ за Украйна по предварително заявените позиции от партиите в НС.  
 
БТВ 
„Тази сутрин “ - 07 – 09.30 часа 
Обобщение на изявлението на Румен Радев. Отново обобщение на участието на К. Петков. 
Гостуване на журналиста Иво Инджев. Категорична позиция да се окаже военна помощ на 
Украйна. Остра критика на позицията на президента Радев. България се снишава, не заема 
евроатлантическа позиция – това е в дългогодишната ни традиция, да сме на опашката при 
взимането на важни решения. Гости – журналистът Стоян Георгиев и операторът Александър 
Осиченко. Застъпват позицията, че в Украйна възприемат България като проруска държава и 
отбелязват причината за това – президентът Радев. 
Новини в 19 часа. 
Коментар на Габриела Наплатанова за предстоящото гласуване в НС за военната помощ – 
очаквания, прогнози. Изявление на председателя на парламента Никола Минчев – според него 
военна помощ не означава въвличане на България във войната – отговаря на президента. 
Изявление на Корнелия Нинова – БСП ще напусне коалицията, ако бъде гласувана военна 
помощ. 
Изявление на Бойко Борисов – ГЕРБ ще подкрепят военна помощ за Украйна. Откъс от участието 
на Кирил Петков – трябва да се окаже военна помощ. Изявление на Станислав Балабанов от 
„Има такъв народ“ – партията не е решила как да гласува. 
 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ  
Новинарска емисия в 15.00 часа. 
Като водеща новина се представя позицията на „Продължаваме промяната“ и решението на 
политическата формация за предоставяне на военнотехническа помощ на Украйна. В своето 
изявление пред журналисти, направено в местността Оборище, председателят на Народното 
събрание Никола Минчев намира оказването на военна помощ на Украйна за трудно 
политическо решение, което обаче България се налага да вземе. По думите му, в парламента 
има политици, заиграващи се с притесненията на българските граждани, породени от близостта 
на военния конфликт с  границите на България. Според председателя на Народното събрание, 
поисканото от президента на Украйна В. Зеленски - ремонт на техника във военни заводи на 
територията на страната ни е най-подходящото като решение за оказване на помощ, като това 
не означава въвличане на България във военния конфликт. По отношение заявеното намерение 
на БСП за излизане от управляващата коалицията при вземане на такова решение, г-н Н. Минчев 
се надява това да не се случи. 
 

3 май 2022 г. 
През деня фокусът на общественото внимание е насочен към изявление на президента Румен 
Радев и към заседанието на Коалиционния съвет, на който преди извънредното заседание на 
парламента се решава позицията на управляващата коалиция.  
 
БНТ1 
„Денят започва“ 
 В предаването гостува Калоян Икономов, народен представител от ПП, който вижда 
ясно очертани граници кое е добро и кое – лошо. Една суверенна държава е нападната от 
съседна такава и в тази ситуация решението трябва да бъде ясно – трябва да помогнем с всичко, 
което е по силите ни, казва той. На въпрос на водещата: защо въпросът не е бил поставен по 
този начин в НС, той отговаря, че тъй като са четворна коалиция, нормално е да има различни 
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дискусии по темата. Според него, най-добре е да има едно предложение, около което да се 
обединят партиите в парламента, подкрепящи предоставянето на военнотехническа помощ. 
 Следващите събеседници в студиото са журналистите Асен Генов и Огнян Дъскарев. 
Водещата ги пита дали предоставянето на военна помощ за Украйна означава удължаване на 
конфликта. Според Дъскарев се наблюдава голяма промяна в американската външна политика, 
в резултат на която Байдън е поискал 33 милиарда долара от Конгреса на САЩ за помощ за 
Украйна. От своя страна, по думите му, Германия, Чехия, Словакия и Полша са доставили на 
Украйна техните стари съветски машини. Дъскарев посочва, че утре при гласуването в НС ще 
стане ясно къде в тази ситуация сме ние. Водещата прави извода, че светът явно се готви за 
продължителен военен конфликт, на което Генов възразява с довода, че не бива да се създават 
фалшиви новини – войната ще продължи и ще се разрасне извън периметъра на Украйна, само 
и единствено ако Русия поиска това. Именно на руския пропаганден поток се дължи 
разбирането, че ние не трябва да помагаме на Украйна, защото войната ще продължи, твърди 
той. Според Генов, България задължително трябва да предостави помощ официално като 
политически акт. 
 
„Още от деня“ 
 Атанас Славов, народен представител от ДБ заявява, че позицията им е най-ясна – от 
самото начало на конфликта те са защитавали тезата за оказване на военнотехническа помощ, 
още на 1 април са внесли проект за решение на НС. Казва, че са използвали горната 
формулировка за помощта, защото тя е по-широка и дава възможност както за възможност за 
ремонтиране на военна техника, така и за предоставяне на леко и тежко оръжие. Не очаква от 
БСП да подкрепят предложението, но мисли, че те няма да напуснат коалицията заради това. 
„По света и у нас“, 20:00 ч. 
 Репортаж за Коалиционния съвет за военната помощ. Разбираме, че трите управляващи 
партии са „за“, а БСП  е „против“. Следват обясненията на представители на социалистите: 
Румен Гечев не вижда каква е разликата дали ще изнасяш танкове, или ще ги ремонтираш; 
Христо Проданов реторично пита колко пъти трябва от БСП да повтарят, че са „против“; Георги 
Гьоков изказва личното си мнение, че не е проблем да се ремонтира военна техника. Включено 
е и изявление на народния представител от ИТН Станислав Балабанов, според когото тяхната 
парламентарна група ще гласува по съвест. 
 В емисията е разпространен репортаж и за мнението по въпроса на Румен Радев, 
изразено в Пловдив. Според президента, важна е безопасността на България и решението 
трябва да е съобразено с това, защото страната ни е много по-близо до конфликта от останалите 
ни партньори. По думите на държавния глава, много хора говорят без да имат собствено 
мнение. Ако нашите партньори им кажат, че не трябва да предоставяме оръжие, защото е 
опасно и има ескалация, те ще кажат „Да, не трябва“. Ако им кажат „Предоставяйте веднага 
оръжие“, продължава той, те веднага правят точно това. Президентът настоява да сме сигурни, 
че имаме адекватна въздушна отбрана и небето ни е защитено от съюзниците. Убеден е, че БСП 
ще намери такава формулировка, че хем да се вземе решението, хем да остане в коалицията.  
 
ХОРИЗОНТ 
„Преди всички“ 

В Новините в 7:00 ч., след международните теми, има анонс за коалиционен съвет за 
изработване на обща позиция за предоставянето на военна помощ за Украйна. От БСП 
заплашиха да напуснат коалицията. Цялата новина е само 30 секунди, след което следва 
кореспонденция от Москва. 

В 07:23 ч. има двама събеседници – Лилия Божкова, Обединение родители и 
Константин Василев във връзка с организирането на общобългарски поход за мир и 
неутралитет. Мотото на шествието е за невъвличане на страната ни в каквито и да е действия, 
които могат да се разберат като участие. На въпроса за събитията в Украйна, отговорът е „Аз не 
искам да коментирам случващото се в Украйна, а в България! Плащаме за бежанците – храна 
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и спане, все неща, които не сме направили за най-бедните и уязвими групи у нас.“ В хода на 
разговора са изказани и следните идеи от събеседниците: 

• Пращането на оръжия за Украйна превръща страната ни в мишена; 
Водеща: Ние сме единствената страна, която не подпомага Украйна с оръжие. Ние не сме 
кредитирали доверие на тези партии да ни представляват по този начин…  
Исканията на организаторите на шествието е за референдум за оръжията; да не се изпращат 
български военни и оръжия, да не се извършват удари от наша територия, България да не бъде 
превърната във военна зона; забрана за внос на ново въоръжение;  

• Протести за и против даването на военна помощ:  
Следващият събеседник в предаването е Арман Бабикян, който говори и за позициите 

на президента Радев и подкрепата му на подобни прояви против предоставянето на всякаква 
военна помощ за Украйна. Фактите не са добри за България. Когато една страна е 
засегната, тя би трябвало да се сплоти, ние се разцепваме. Разговорът се измества повече за 
газа – цени, доставки и т.н. Военната помощ е слабо засегната в разговора. 

Друг събеседник в предаването е Димитър Гърдев, бивш председател на комисията по 
външна политика, който обсъжда въпроси като това дали ще бъде въвлечена и Молдова във 
войната. Според него доставката на оръжие за Украйна не трябва да е за сметка на собствения 
ресурс на страната ни. Няма да си даваме самолетите, няма да си даваме системите С-300; 
ако имаме възможност като ремонти, ще помагаме; Не продаваме оръжия. 
„Нещо повече“ 

В предаването в 16:00 „Нещо повече“, при встъпителния коментар на водещата, е 
представен разказ за пленени руски войници, интервюирани от украински независими 
журналисти в интернет пространството. С госта в предаването Георги Кадиев разговарят за 
руския газ, спирането на доставки за неприятелски страни и плащане в руски рубли. Има само 
едно изречение по темата за предоставянето на военна помощ за Украйна „Аз не съм 
привърженик на доставката на тежко оръжие, което убива – има много други неща, които 
спасяват човешки живот, а не които убиват.“ 

Следващият събеседник Бойко Ноев, бивш министър на отбраната и представител в 
НАТО, по темата за санкциите и руския газ; цялостното поведение на Путин доведе до 
солидаризиране на ЕС и НАТО; Путин ще бъде спрян само със сила – дали икономическа, или 
друга, но от призиви за мир няма да се трогне; Не съм съгласен с онези, които казват, че 
каквото и да направим ние, за да ядосаме Путин, той ще докара ракетите у нас. Настоява за 
всякаква пълноценна помощ за Украйна от самото начало. България не може да бъде 
единствената страна, която да шикалкави, да скланя главица и да угодничи на Путин. Ние 
не сме чули обяснение с какво сме заплашени, ако се присъединим към европейската 
солидарност. Защо ще бъдем по-заплашени от други страни (като Полша и др.) това е 
всяване на страх в народа и ни заплашват как ще дойдат руснаците тук, ще ни спрат 
кранчето. Относно предоставянето на помощ под формата на ремонт за военна техника, той 
смята, че реално България не може да я предостави без помощта на Русия.  
Вечерния осведомителен бюлетин 

Във Вечерния осведомителен бюлетин в 18:00 ч. първите новини са за спирането на 
руския газ, изграждането на гръцката връзка, цената на газа. В 18:08 има синхрон от изказване 
на Румен Радев в Пловдив по повод обсъждането в НС „хората, които вземат решението, 
трябва да мислят за сигурността на България… БСП ще намерят точната формулировка 
така че да останат в коалицията.“ Няма други новини по темата. Цялата новина е минута и 
половина.  

 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей, България“ 

В сутрешния блок е направена хронология на събитията от предходния ден, излъчени са 
изказванията на Станислав Балабанов от ИТН и Никола Минчев преди насроченото извънредно 
заседание на парламента. Минчев се обявява за обединяване на парламента около финално 
решение. Излъчено е и изказването на Бойко Борисов, в което той показва снимки на 



14 
 

натоварени бойни бронирани машини. Водещият Виктор Николаев цитира отговора за снимките 
на вицепремиера Корнелия Нинова, която се обръща към Борисов с въпроса дали е ходил в 
казарма и дали знае, че "не произвеждаме БТР-и и танкове (не става ясно от къде се цитират 
думите й). 

В интервю проведено онлайн чрез жива връзка Симеон Дянков определя позицията на 
правителството като колеблива и се обявява за повече решителни действия и „ясно заставане 
от страна на Украйна, която е в състояние на непредизвикана война от страна на Русия“. 
На въпроса - включва ли се изпращането на оръжие, освен ремонт на военна техника, в 
показване на страна от България във войната Дянков отговоря утвърдително с допълнението, 
„че всичко, което страната ни може да направи за Украйна в този момент, то тя трябва 
да го направи“. Относно опасенията на българските граждани за евентуално въвличане на 
страната ни във война, Дянков отговаря, че страната ни вече е във „война“ чрез спирането на 
газа, а за реална война неговата позиция е, че не може да се говори, тъй като страната ни е 
членка на НАТО и зад България стоят всички натовски войски и въоръжения, на които Русия няма 
да устои. 

Гостува Антоанета Цонева от ДБ – интервю в студиото по темата доколко има вероятност 
да се разпадне правителството заради разногласията около военната помощ за Украйна. Цонева 
изказва твърдата позиция на Демократична България, че държавата ни трябва да застане на 
страната на Украйна и да осигури всичко необходимо като помощ. От интервюто става ясно, че 
има проект на решение за оказване на военнотехническа помощ, за което решение ДБ ще 
настоява. Цонева изразява мнението на ДБ, че политическата реалност трябва да бъде 
определяна от националния интерес. Призовава да не се отправят заплахи към обществото ни 
за това, че има вероятност страната ни да бъде въвлечена във войната като определя 
„индуцирането на страх“ за недостойно. 
Централни новини 

Репортаж НА ЖИВО от Позитано 20 на Ванина Недкова за предстоящия коалиционен 
съвет. Материалът представлява обобщение на позициите на коалиционните партньори по 
темата, излъчено е изказването на премиера Кирил Петков. Позицията на БСП е обобщена в 
изказванията на Александър Симов , Румен Гечев, Христо Проданов, които обявяват, че трябва 
да има изрично упоменаване за каква точно военна помощ става въпрос – каски, бронежилетки, 
ремонт на техника и т.н. Излъчена е позицията на ДБ с изказването на Антоанета Цонева в 
„Здравей, България“ и е обявена позицията на партията, че коалиционния съвет ще завърши със 
съгласие. Излъчено е изказването на Андрей Гюров, направено в интервю за NOVA NEWS, в 
което той уточнява, че помощта не може да бъде включване на български военни части, които 
да участват на терен, а също е изказана убеденост от страна на партия ПП, че коалиционният 
съвет ще доведе до обединяване около едно решение. 
 
БТВ  
„Тази сутрин “ 06 – 09.30 часа 
Репортаж на Габриела Наплатанова за предстоящото гласуване в НС за военната помощ – 
очаквания, прогнози, мнения – от новините на 2 май. Изявление на председателя на Парламента 
Никола Минчев – според него военна помощ не означава въвличане на България във войната – 
отговаря на президента. Изявление на Корнелия Нинова – БСП ще напусне коалицията, ако бъде 
гласувана военна помощ. Изявление на Бойко Борисов – ГЕРБ ще подкрепят военна помощ за 
Украйна. Откъс от участието на Кирил Петков – трябва да се окаже военна помощ. Изявление на 
Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ – партията не е решила как да гласува. 

Гостуват по темата политолозите Татяна Буруджиева и Антоний Гълъбов и социалният 
антрополог Васил Гарнизов. Те коментират очакванията си за предстоящото гласуване, 
позициите на отделните партии, без да заемат страна кое е правилно и кое не. Единствено Васил 
Гарнизов заема индиректна позиция за необходимостта да предоставим оръжия с оценката си 
за президента Румен Радев, че от умерен, центристки настроен, той е отишъл в екстремистки 
крайности, което не е подходящо за президент. 
Новини в 12 ч. 
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Изявление на президента Румен Радев след среща със студенти в Пловдив. Според него 
България е лоялен член на ЕС и НАТО, но не трябва да се помага с оръжие на Украйна, защото, 
за разлика от партньорите ни, ние сме много по-близо до конфликта, имаме голяма диаспора в 
Украйна и сме много по-зависими от руския газ. 
Новините в 19 ч. 

Отново изявлението на Румен Радев от обедните новини. Репортаж от срещата на 
ръководството на БСП. Обобщава се социалистическата позиция, че ще напуснат коалицията, 
ако се помогне на Украйна с оръжие. Такова мнение изразяват и Александър Симов, Румен 
Гечев и Христо Проданов. Единствено социалният министър Георги Гьоков допуска, че 
ремонтът на военна техника не може да се приеме като предоставяне на военна помощ. 
 
BULGARIA ON AIR  
„България сутрин“  – 07:00 ч. 

Разговорът в сутрешния блок  с депутата от ИТН Станислав Балабанов „Какво преживя и 
видя в Украйна българската делегация и защо „Има такъв народ“ ще подкрепи военна помощ 
за Киев“. Според него управляващите ще формулират предложение за подкрепа на Украйна в 
максимално разширен обхват. Освен идеята за ремонт на украински оръжия, в него ще залегне 
и осигуряването на хуманитарна, медицинска и друг вид помощ. Балабанов споделя, че е 
песимист за това БСП да склонни да се изпрати военна помощ за Украйна, но той е категоричен, 
че ще бъде направено всичко, за да се поговори откровено с тях. Предложението, според него, 
трябва да бъде изчистено в детайли, да бъде по-обширно и става дума за военнотехническа 
помощ , която включва единствено ремонт на украинските оръжия като паралелно с това върви 
хуманитарна и медицинска помощ. Балабанов заявява, че БСП могат да направят всичко, 
каквото поискат, защото това е извън коалиционното споразумение, защото ситуацията в 
Украйна ги е застигнала по пътя. Той призовава за единство и практични решения без емоции. 
На въпрос на водещите дали БСП би излязла от коалицията депутатът отказва да спекулира, 
защото не знае какви са чисто тактически партийните интереси на социалистическата партия и 
се надява всички да разсъждават държавнически по темата и не мисли, че коалицията ще се 
разпадне. 

 
„Денят on air“  – от 19:30 до 20:30 ч. 

В интервала от 19:23 до 19:46 ч. първата тема в това издание на предаването е: „В очакване 
на решение – Ще предостави ли България военна помощ за Украйна?“.  Водещата Ганиела 
Ангелова уточнява, че само след половин час ще започне извънреден коалиционен съвет. 
Поставя въпроса как ще гласува на следващия ден Народното събрание и пита своя събеседник 
ще има ли уловка – не военна, а военнотехническа помощ – да ремонтираме въоръжение на 
Украйна. Гост в студиото е бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, който уточнява, че 
цялата тази дискусия се провежда в един контекст, в който е абсолютно ясно, че имаме една 
страна, която е агресор и преследва своите имперски намерение и иска да подчини и завладее 
изцяло друга страна, която е жертва на тази агресия – една нация, един народ, който се бори за 
своята независимост и от първите дни на войната всички демократично мислещи хора и 
демократични държави като минимум от Европа и от северна Америка взеха решение да 
помогнат всячески на Украйна. Тагарев припомня още, че преди повече от месец шест бивши 
министри на отбраната (сред които е и той самият) са излезли с една декларация, че трябва 
незабавно да предоставим военна помощ на Украйна и да и помогнем да се защити от тази 
агресия и според него много се е забавила политическата реакция. Военният експерт очаква да 
има решение на парламента, което да отговаря на няколко условия: да е достатъчно ясно и не 
само да не ограничава определени видове военнотехническа помощ, а и да посочи каква 
помощ трябва да даваме, защото г-жа Нинова, която е вицепремиер и министър на 
икономиката, одобряваща определени сделки, много ясно е заявила своята позиция. Според 
него, Корнелия Нинова не може да наруши волята на Народното събрание, но ако решението 
не е достатъчно ясно и категорично може да се търсят опити то да бъде заобиколено. Освен това 
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Тагарев смята, че решението трябва да бъде взето с открито гласуване, за да е ясно кой къде 
седи – много неща на фона на този конфликт вече се изясниха: станало е ясно, че има много 
мощни интереси в България, които реално защитават интереса на Кремъл и той като гражданин 
би искал да разбере къде стоят нашите избраници и всеки един от тях. 

 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ  
Новинарска емисия в 13.00 часа 

 Водеща новина е изявлението на президента на Република България по предстоящото 
решение на България за оказване на военна помощ на Украйна. 

Хората, които взимат решения за оказване на военна помощ на Украйна трябва да се 
съобразят преди всичко със сигурността – това заявява президентът Румен Радев след среща с 
академичната общност в Аграрния университет в Пловдив. Държавният глава коментира и 
газовата криза и какво би се случило, ако БСП напусне коалицията. “За мен е много важно и за 
всички българи, да чуем дебатите, да чуем доводите на политическите сили и аргументите, 
с които те ще вземат своето решение. Много важно е да отчитаме мястото на България, 
много важно е да се запази разумът при взимането на едно такова решение. Трябва да е ясно, 
че още в първите часове на войната аз свиках консултативна среща за управлението на 
страната и много ясно и категорично обсъдихме агресията на руската федерация в Украйна. 
България е лоялен член на Европейския съюз и НАТО и е солидарна с нашите партньори и 
съюзници, но имам чувството, че много хора говорят без да имат собствено мнение. Ако 
нашите партньори им кажат: „Не, не трябва да се доставя оръжие, защото е опасно и има 
ескалация“, те ще кажат: „Да, не трябва“. Ако кажат „Предоставяйте веднага оръжие“, те 
започват да правят точно това. Според мен хората, които насаждат тези 
милитаристични настроения и непрекъснато настояват за доставяне на оръжие не правят 
няколко съществени разлики. За разлика от нашите партньори, България е много по-близо 
до този конфликт. Ние имаме реална, обща граница по Черно море. За разлика от тях, някои 
от тях са зависими едва на 6 процента от руския газ, както е в Испания, откъдето се 
върнахме скоро. Ние сме много, много по-зависими. Така че, хората, които вземат решения 
трябва да се съобразяват преди всичко със сигурността на българите. Това е позицията, от 
която трябва да се ръководят. И Европа закъсня, защото тази криза чукаше на вратата от 
много време и руската страна предупреждаваше за това, което може да се случи. В никой 
случай не оправдавам, защото това е грубо нарушение на договора, но въпросът е какво 
направи българската страна, при положение, че знаеше, че има такава потенциална 
опасност. И сега какво можем да направим? Първо трябва да видим какви ще бъдат 
последствията. „Булгаргаз“ има лиценз за търговия. Сключи ли „Булгаргаз“ директен 
договор за доставка на газ? Ако беше сключил каква щеше да е цената? Има ли сега в 
момента договор с посредници? Защо се появиха посредници? На каква цена? Ако се окаже, че 
посредниците влизат в играта, нещо, за което заговориха още с отстраняването на 
предишното ръководство на „Булгаргаз“, дали това не е целенасочено. Каква ще е цената? 
Защото, ако цената рязко скочи с 30% стотици хиляди българи, хиляди малки и средни 
предприятия, структурноопределящи индустрии са на ръба. Ако решението е нови заеми за 
раздаване на помощи, все някога икономиката ни ще рухне“. 
Новинарска емисия в 13.30 часа. 

Представителите на четирите партии в управляващата коалиция се събират на 
коалиционен съвет. Темите, които ще бъдат обсъждани са две – как България да продължи 
помощта си за Украйна, както и ситуацията около енергийната сигурност на страната, 
след като руската енергийна компания „Газпром“ спря доставките на газ за страната ни.  

На коалиционния съвет ще бъде направен пореден опит за постигане на съгласие за 
помощта на Украйна. Утре на извънредно заседание на парламента се очаква депутатите 
да решат дали България да изпрати военнотехническа помощ. Проекто-решения за това са 
внесени от ДБ и ГЕРБ-СДС. Подкрепа за такова решение се очаква от депутатите на 
Продължаваме промяната, ГЕРБ, ДБ, ИТН и ДПС. БСП и Възраждане са против. Лидерът на 
левицата и министър на икономиката Корнелия Нинова постави ултиматум и заяви, че ако 
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парламентът реши да изпратим оръжие на Украйна, БСП ще напусне управляващата 
коалиция. В четвъртък миналата седмица по време на посещението на българската 
делегация в Украйна стана ясно, че украинският президент В. Зеленски е поискал от България 
заводите „Терем“ и „Авионамс“ да ремонтиран тежка военна техника. БСП са единствената 
партия от управляващата коалиция, която не изпрати свой представител в делегацията, 
посетила Украйна. На коалиционен съвет днес, четирите партии в управлението ще 
обсъдят и друга важна тема – енергийната сигурност на страната ни след спиране на 
доставките на газ от руския „Газпром“ , както и ще има ли компенсации за бизнеса при 
поскъпване на газа.“ 

 
4 май 2022 г. 

Това е денят на парламентарния вот за помощта за Украйна и медиите осъществяват редица 
преки включвания от НС, за да проследят развоя на гласуването и политическата 
аргументация. Граждански протести съпътстват парламентарното решение – за и против 
оръжейната помощ за Украйна.  
 
БНТ1  
„Денят започва“ 
 В началото на предаването са повторени репортажите от емисия на „По света и у нас“ от 
предходния ден за предстоящия Коалиционен съвет и изявлението на президента, както и за 
два протеста пред НС – „за“ и „против“ предоставянето на военна помощ. Части от репортажите 
са включени във всички новини в рамките на сутрешния блок. 
 За събеседници по темата са поканени Елена Поптодорова, вицепрезидент на 
Атлантическия клуб в България и журналистът Николай Кръстев. В рамките на по-широк 
разговор за войната в Украйна става дума и за предстоящото гласуване в парламента на 
военната помощ. Според тях е дошло времето страната ни да помогне на държава, която се 
намира във война. Предстоящото решение е от стратегическо значение, става ясно от думите на 
участниците в разговора, които изразяват надеждата, че България в бъдеще ще е по-активна в 
подобни случаи. 
 В студиото се води разговор с пиар експерта Нидал Алгафари и общественика 
Мирослав Севлиевски. Последният казва, че днес, в деня на вота, ще се разбере дали 
политиците искат украинците мъртви или роби, както иска Путин, или живи и свободни. По 
думите му, украинците днес мечтаят най-вече за бронежилетки. Алгафари разсъждава над 
думата „помощ“ – и определя два варианта: единият е да подаряваме, но за България това не е 
по силите. Вторият вариант, в който той не вижда проблем е, ако продаваме. Народните 
представители точно това трябва да се разберат. Според него, трябва да продължим да 
продаваме, защото в противен случай, ако подаряваме ще се затрудни нашата икономика.  

Разговорът периодично е прекъсван от преки включвания от парламента, в които 
народни представители от всички политически сили коментират военната помощ: Христо 
Иванов, ДБ – „за“ пълноценна военна помощ; Костадин Костадинов, „Възраждане“: ако се 
вземе решение за военна помощ , това правителство вече няма да представя нас.  

Изявленията на политиците продължават на запис в новините в 09:00 ч.: Настимир 
Ананиев, ПП: ще предоставим това, от което Украйна има нужда – оръжие не е искано, само 
ремонт на техниката; Атанас Атанасов – ДБ: поддържаме нашия проект за решение – 
военнотехническа помощ; Хамид Хамид, ДПС: ще изслушаме предложенията и ще вземем 
решение; Екатерина Захариева, ГЕРБ-СДС: имаме решение от преди месец, но да видим какво 
ще решат управляващите, които не могат да се разберат и по този въпрос; Костадин Костадинов, 
„Възраждане“: това е намеса в полза на една от двете страни, правителството обявява война на 
собствения си народ; Станислав Балабанов, ИТН: да успокоим всички, които са 
дезинформирани – не говорим за изпращане на оръжие в момента, а за практични неща, за 
които сме се договорили с президента Зеленски. 
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„Още от деня“ 
Участва Илияна Йотова, вицепрезидент. В разговора става дума и за гласуването в НС за 

военнотехническа помощ. Според нея, заедно с президента са предвидили такова развитие на 
нещата в пленарната зала – решение, което да удовлетворява всички партии в коалицията, за 
да не се стигне до предсрочни избори. Йотова смята, че войната влиза във втора фаза, говори 
се за повече оръжие, а това означава преоценка на българската позиция – дали да сме на крайна 
позиция като прибалтийските републики и Полша (война до пълна победа на Украйна) или  да 
сме сред тези страни, за които не всичко в полето на преговорите е загубено. За нея е смущаващ 
фактът, че явно украинската страна смята, че българското правителство не е убедено в 
необходимостта от помощта, та е трябвало спешно да изпраща специално писмо до НС с искане 
за помощ.  

Следва пряко включване от НС, минути след приключване на заседанието. Събеседници: 
Атанас Михнев, ПП: с решението се наредихме сред останалите европейски държави с 
категорична позиция; Екатерина Захариева, ГЕРБ-СДС: решение, което не казва нищо и е взето, 
за да е щастлива БСП – останалите искаха да има „военна помощ“, но подкрепиха решение за 
„военнотехническа“ такава, без да протестират, което означава, че коалицията скърца; Цончо 
Ганев, „Възраждане“: гласувахме против, още от първия ден на конфликта казахме, че България 
няма място в него, а сега се отваря вратата да се включим косвено в него, защото текстът 
предполага всякакви трактовки. 

 
„По света и у нас“, 20:00 ч.  

Репортаж за гласуваната в НС военнотехническа помощ на фона два граждански 
протеста.  

 
ХОРИЗОНТ 

„Преди всички“ 
В предаването „Преди всички“ в кратките новини в 6:00 с обобщение на новините от 

изминалия ден отново е изявлението на президента Радев, че е важно да се мисли за 
сигурността на България. Като част от кратките новини е и фактът, че няма официално изявление 
след коалиционния съвет. Присъстват и кратки анонси за двата митинга – в подкрепа на Украйна 
и срещу предоставянето на военна помощ. 

Малко след това, при прегледа на печата в предаването, в заглавията на вестниците 
отново присъства темата за военната помощ. Акцентите в различните издания са различни – 
България е разделена за войната. Анонси за двата протеста – за и срещу подкрепа за Украйна;  

В Сутрешния бюлетин в 07:03 има анонс, че се очаква НС да обсъди предоставянето на 
военна помощ и кратък репортаж по темата, от който става ясно, че само БСП и ВЪЗРАЖДАНЕ не 
подкрепят предоставянето на каквато и да е помощ. Следващият репортаж е кратък откъс от 
интервю с евродепутатът от „Обнови Европа“ Пятрас Аущрявичюс (Литва). Той смята, че ако 
българските депутати подпомогнат Украйна, помагат и за европейските ценности. Цялото 
интервю с него е излъчено малко по-късно в предаването. В емисията отново има анонс за 
събирането на граждани „да подкрепим мира“, както и друго – в подкрепа на помощта. Целият 
репортаж е общо 2 минути. В емисията следва информация за хода на войната и други теми. 
  В 07:26 ч. има кратък репортаж след коалиционния съвет от предната вечер – съгласие 
няма, но и разпад на коалицията няма. В НС ще се гласуват и трите предложения, има части от 
изказвания на ДБ, на Корнелия Нинова, на Кирил Петков, от което става ясно, че Украйна има 
нужда от ремонт на руската военна техника, че БСП отказват да се включат във визитата до Киев. 
Има също кратки синхрони на президента Радев, Б. Борисов и Асен Василев. Радев е 
категорично против военната помощ, А. Василев смята, че тази позиция е позорна, като си 
отправят  обвинения един друг, че са безотговорни. 

Репортажът е представен в началото на разговора с Евелина Славкова, Тренд, която 
дава прогнози и анализи докъде ще се стигне в коалицията. Основните тези от разговора са, че 
и двете страни са губещи в тази ситуация; народът е разделен; българинът се страхува да не 
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бъде въвлечен във военен конфликт, което пък показва недоверието на обществото към НАТО; 
Президентът всячески се опитва да се дистанцира от правителството, което показва сваляне на 
доверието от парламента; отброяват се дните до края на това правителство – в момента сме в 
енергийна криза, което ни поставя в ситуация за социални протести; социалният проблем ще се 
окаже по-голям от проблема с Украйна; прогнози и очаквани конфигурации при нови избори. 

В 08:36 е излъчено интервюто с евродепутатът от „Обнови Европа“ Пятрас Аущрявичюс 
(Литва) по отношение на предоставянето на военна помощ за Украйна – по-добре късно, 
отколкото никога. Не трябва да се страхувате да помогнете на Украйна, напротив. Ако не 
го направите, давате повод на Русия да отива все по-далеч и да нанесе много повече щети 
на Украйна и на европейската сигурност. Затова аз виждам логиката точно по обратен 
начин. Не виждаме непосредствена заплаха за нашата сигурност. При нас няма замразен 
конфликт, ние сме част от западния свят. Москва използва културни, религиозни, дори 
измислени аргументи, за да разпалва конфликти.  

В 09:32 ч. започва пряко излъчване на новата пленарна сесия. Предаването „Нещо 
повече“ не се излъчва в този ден. 
Вечерния осведомителен бюлетин 

Във Вечерния осведомителен бюлетин в 18:00 първа новина, е приемането на решение 
за предоставяне ремонт на военна техника за Украйна. Против са от ВЪЗРАЖДАНЕ и отделни 
депутати от други партии. Представен е с репортаж от 3 минути със синхрони от НС с различни 
депутати от различни партии. Следва материал от 2 минути за демонстрации и митинги в двете 
посоки – за и против предоставяне на военна помощ. 

 
БТВ 

Предаването „Тази сутрин “– 06 – 09.30 часа 
Репортаж от 03.05 – заседание на БСП - Изявление на Александър Симов – напускане на 
коалицията при решение за доставка на оръжия за Украйна; Изявление на министъра на 
туризма Христо Проданов – против доставка на оръжия; Изявление на Румен Гечев – против 
доставка; Изявление на министър на труда и социалната политика Георги Гьоков – би приел 
ремонти на военна техника. 
Гостува председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Андрей 
Гюров. Тезата му е, че ще има широко мнозинство при гласуването и ще се търси компромисен 
вариант, при който коалиционните партньори да се припознаят в решението. Използва 
широкото понятие военнотехническа помощ, с което се търси баланс. Най-вероятно ще се спрат 
само на ремонти на техника. Гости в предаването са политологът Христо Панчугов, 
журналистката Валерия Велева и бившият зам.-председател на СДС Иван Сотиров.  И тримата 
не заемат категорична позиция кое е правилното решение, но очевидно са привърженици на 
предоставянето на военна техника, защото остро критикуват позицията на президента Румен 
Радев. Велева казва, че Радев се „гаври“ със своята махленска реторика. Според Сотиров, Радев 
е проруски президент, работещ срещу България, а според Панчугов президентът няма връзка с 
реалността и обслужва чужди интереси. 
Новини в 07.00 

Репортаж от коалиционен съвет, провел се предния ден вечерта, в който се припомнят 
позициите на партиите – БСП – против даването на оръжия, ДБ и ПП - за , а ИТН ще гласува по 
съвест. 
Новини в 12 часа. 

Репортаж на Десислава Ризова от Народното събрание: Изявление на Андрей Гюров от 
ПП – за военна помощ. Изявление на Драгомир Стойнев /БСП/ - категорично против. Изявление 
на Десислава Атанасова /ГЕРБ/ - за военна помощ. Изявление на Мустафа Карадайъ /ДПС/ - за. 
Изявление на Костадин Костадинов /“Възраждане“ – категорично против. Заплашва с масови 
протести. Изявление на Атанас Славов от „Демократична България“ – за въоръжаване на 
Украйна. Репортаж на Елица Попова от протестите пред Парламента – единият за въоръжаване 
на Украйна, другият против. 
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Новини в 17 часа 
Репортаж от Народното събрание:  повторение от обедната емисия  на части от изказванията 

на  Андрей Гюров /ПП/– за, Десислава Атанасова/ГЕРБ/ – за, Мустафа Карадайъ/ДПС/ – за, 
Атанас Славов /ДБ/ - за, Костадин Костадинов /“Възраждане“/ - против, вместо Драгомир 
Стойнев е излъчено изказване на Борислав Гуцанов /БСП/ - против. Репортаж на Леда Цветкова 
от протестите около НС – за и против предоставянето на оръжия. 
„Лице в лице“  

Обобщение на Румен Скрински за гласуването в Народното събрание с позициите на 
всички партии. Гостуват журналистът от вестник „Дневник“ Петър Карабоев и юристът и бивш 
депутат Росен Карадимов. Коментират събитията без категорична лична позиция, но в 
контекста прозира, че подкрепят предоставянето на военна помощ. 
Новините в 19 ч. 

Повторение на репортажа от  емисията в 17 ч. с изказванията на Андрей Гюров, 
Десислава Атанасова, Мустафа Карадайъ, Атанас Славов, Борислав Гуцанов, Костадин 
Костадинов. Репортаж от протестите за и против оръжие за Украйна пред Парламента – 
повторение от 17 ч. 
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей България“ 

Излъчена е анкета към зрителите на НОВА с въпроса „Ще се стигне ли до разпад на 
коалицията, ако парламентът реши да се изпрати военна помощ за Украйна?“ 62,70% 
отговарят утвърдително, над 37 % са на противоположното мнение. Следва съобщение от 
водещите за „нова атака от президента“, чиято позиция се казва, че е ясна – той е срещу това да 
се изпраща оръжие на Украйна. Излъчена е част от интервю на президента, в която той посочва, 
че за разлика от своите партньори България е „много по-близо до този конфликт“ и „ние имаме 
реална обща граница по Черно море“ и „огромна историческа диаспора“. 
Водещите поставят въпроса за българската противозащитна отбрана и посочват, че 
потърсените  военни експерти по темата са запазили мълчание. 

Гости в студиото са социологът Първан Стефанов и Анастас Стефанов (политолог). В 
интервюто се обсъжда въпроса с формулировката на текста на решението за помощта и 
очакванията за развоя на събитията в парламента. Проследени са политическите линии на 
партиите в коалицията и на президентството. Първан Симеонов изказва мнението, че БСП търси 
начин за оставане в коалицията. В разговора е отхвърлена тезата, че спорът за оръжията ще 
доведе до предсрочни избори и е посочено, че коалицията търси начини за достигане на 
съгласие въпреки демонстрацията на нестабилност. Според изказаните тези на експертите 
обществото се вслушва и демонстрира повече доверие в президентската институция отколкото 
към правителството. 

Репортаж на живо от Народното събрание - с какво мнозинство ще бъде взето 
решението за оказване на военнотехническа помощ на Украйна. Обобщено, е че има три 
проекта на решения на ПП, ДБ и ГЕРБ трябва да се реши дали помощта означава изпращане на 
оръжия или само военнотехническа помощ. В тази връзка са проведени кратки интервюта НА 
ЖИВО  с Костадин Костадинов „Възраждане“, Ивайло Мирчев от „Демократична България“; 
Тома Биков от ГЕРБ и Благовест Белев от „Продължаваме промяната“. За „Възраждане“  това 
решение за оказване на военнотехническа помощ означава включване на страната на една от 
двете воюващи страни и отстояване на националния интерес, който според позицията на 
партията е да няма пряко включване във войната. Ивайло Мирчев изказва позицията на ДБ, 
която е твърдо „за“ изпращане на оръжие на Украйна. Депутатът на ДБ нарича в ефир „лъжи“ 
думите на Костадин Костадинов, че помощта за Украйна ще означава включване на България 
във войната. Според Мирчев темата с оръжията е трябвало да бъде по-формална и не толкова 
дълго разисквана, така както е било в останалите страни от ЕС, които вече са гласували оръжейна 
помощ за Украйна. Тома Биков от ГЕРБ, казва, че всички депутати на партията ще подкрепят 
решението, предложено от ГЕРБ за оказване на помощ, тъй като е много добре формулирано. 
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Мнението на Благовест Белев е, че България трябва да се държи като адекватен партньор от ЕС 
и НАТО, за да спре разрастването на войната. 

 
„Пресечна точка“ 

Темата за помощта за Украйна е разгърната в първата част от дискусията в изданието на 
предаването, озаглавена „ЗА“ и „ПРОТИВ“, с участниците Александър Христов (ПР експерт); 
Лидия Шулева и Антоанета Христова (политически психолог). Обсъдено е обединението около 
решението от днешния парламентарен ден. В дискусията експертът Христов нарича 
„пропагандна дъвка“ желанието на определени политици за неутралитет на страната ни и 
изказва мнение, че неутралитетът е невъзможен в такава ситуация и означава помощ за Русия, 
която е нарича „насилник“. Тезата на политическия психолог Антоанета Христова, е че 
посещението на Кирил Петков в Украйна и писмото с искания от президента Зеленски, което е 
предоставено на тази среща, е допринесло за „успокояване“ на коалицията и изясняване на 
позициите на коалиционните партньори. Това от своя страна е довело до обединението и 
гласуването на решението за помощта. Решението е наречено „хем – туй онуй“ „хем-душата-в- 
Рая“, но Христова го определя като „нито едно от двете“ и обоснова тезата си с действия на 
втори, трети и т.н. заден план като износа на оръжия, за които вече всички знаят, но не се казва 
официално. Така е засегната моралната страна на въпроса, която според психолога опира до 
политическата отговорност. Поставя още казуса с „Кинтекс“ и откъде ще дойде финансирането 
на подкрепата за Украйна. Като обяснение за неяснотите и колебливостта на решението за 
оръжейна помощ, експертът дава желанието за оцеляване на правителството на всяка цена. 
Христова посочва липсата на информираност и комуникация на правителството с 
обществеността като причина за неяснотата около въпроса за оръжейната помощ. Лидия 
Шулева говори за липсата на лидерство и колебливост, което води до объркване на обществото 
и неговото мнение, което поставя в трудна позиция правителството. Шулева потвърждава тезата 
за „неофициалния“ износ на оръжие и се фокусира върху необходимостта правителството да 
остане стабилно и цялостно. В допълнение изказва мнението, че решението не въвлича 
България във военния конфликт. 
Централни новини 

Първа новина в анонса на емисията темата е представена от водещите „С малко помощ 
от Украйна парламентът гласува с мнозинство от 200 гласа за помощ от Украйна“. Текат 
кадри с надпис „няма да изнасяме оръжие ще ремонтираме украинска бойна техника“. 
Показани са кадри от протестите пред НС с надпис „Сблъсък на протести ЗА И ПРОТИВ 
помощта за Украйна“. 

Това е първият репортаж в емисията, в които са излъчени кадри от обсъждането и от 
гласуването на решението за помощта за Украйна. На живо от НС обобщението прави 
журналиста Ванина Недкова. Репортажът е с надпис „Консенсус за подкрепата за Украйна. С 
помощта на Зеленски депутатите приеха решение.“ Обобщена е информацията за писмото 
на украинския посланик, в което са посочени 6 точки с искания. На екрана са изписани всичките 
6 точки с исканията на Украйна към България. Излъчени са изказванията на представители на 
ПП – Андрей Гюров; Десислава Атанасова – ГЕРБ-СДС; Борислав Гуцанов - БСП, ДПС –Мустафа 
Карадайъ и Йордан Цонев, Атанас Славов ДБ. Съобщава се за идеята на БСП за национален 
референдум за военната помощ. Новината завършва като е посочено, че решението е взето без 
подкрепата от партия „Възраждане“. 

Емисията е излъчен репортаж на Стоян Нешев за протестите при паметника на 
Съветската армия в София, от който става ясно, че гражданите са разделени на хора, скандиращи 
против президента на Украйна Зеленски, а други против президента Радев и вицепремиера 
Корнелия Нинова. Направена е анкета с гражданите. Проследени са и двата протеста край 
парламента „За“ и „против“ оръжията за Украйна с репортаж на живо от Ивомира Пехливанова 
и анкета с участниците в двата протеста. Единият протест е за запазване на неутралитет, а 
другият е за оказване на военна помощ. Отразено е участието на партия „Възраждане“ с призива 
на Костадин Костадинов, който нарича привържениците на идеята за оказване на военна помощ 
„национални предатели“. От анкетата на гражданите, които са за оказване на военна помощ 
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гласуваното решение е определено като „импотентно“ и „проформа“. Съобщава се за 
проведени протести „За“ и „Против“ оказване на военна помощ в други градове освен в София, 
но повече подробности не са изнесени. 
 
BULGARIA ON AIR  

Даването на мандат на правителството от парламента за оказване на хуманитарна, 
финансова и военнотехническа помощ за Украйна е водеща новина в емисията в 18:30 ч. 
Десетминутен репортаж представя посрещнатото от протести „против“ и „за“ решение на 
депутатите за предоставянето на военна помощ от София за Киев. 
 
„България сутрин“  – 07:00 ч. 

„Ще оцелее ли управлението на страната след политическите сътресения“ е темата 
на сутрешния блок в интервала от 08:15 до 08:42 ч. с анализ на социолозите Анастас Стефанов 
и Добромир Живков и преки включвания от кулоарите на парламента. Според Живков, 
войната е темата номер едно, но е време за намиране на този обществен консенсус, който да 
даде възможност да се направи крачката и да се продължи нататък. Политическата заявка, 
огласена през предишния ден като рамка, говори че се върви към дефиниция на това 
политическо решение какво точно се има предвид под военнотехническа помощ и се върви към 
сглобяване на този така важен за коалицията политически консенсус, така че в крайна сметка 
социалистическата партия да остане удовлетворена, относно политическите си претенции, 
които е формулирала. Според него, в този контекст г-жа Нинова най-вероятно ще извлече 
политически дивидент като силния човек в рамките на коалицията, тъй като от самото начало е 
маркирала червените линии, които смята за непристъпни и много ясно е казала, че по-добре да 
я сменят, но нейният подпис няма да седи под такъв документ за предоставяне на оръжие за 
Украйна. Пряко от Народното събрание е включен депутатът Настимир Ананиев от ПП 
„Продължаваме промяната“, според когото Украйна не иска оръжие, а иска да и се помогне с 
ремонт на военна техника. В следващо включване от парламента репортерът Виктор Дремсизов 
разговаря с Николай Дренчев от „Възраждане“, според когото позицията на партията е 
останала непроменена от самото начало и тя е, че ролята на България в този конфликт е 
единствено и само на помирител, но не и на участник в този конфликт. 

 
„Директно“  – 17:50 ч. 

В предаването с водещ Димитър Абрашев е посветена изцяло на напрегнатия ден в 
Народното събрание, където депутатите обсъждат да дадем ли военна помощ на Украйна. 
Политическите и военните нюанси коментират политологът Христо Панчугов и бившият военен 
министър Николай Свинаров. Преди това има пряко включване от парламента след решението 
на депутатите, че ще ремонтираме военна техника на Украйна. Репортерът Петър Андонов 
прави интервю с народния представител от „Продължаваме промяната“ Виктор Насър, който 
обяснява взетото решение.  Според Панчугов, решението на НС е една доста ниска политическа 
цел, насочена към опит да се намери най-малкото общо кратно. Според него, проблемът никога 
не е бил в типа помощ, която да се окаже на Украйна, а в липсата на единна оценка за това, 
което се случва в Украйна. Всъщност проблемът на Корнелия Нинова с изпращането на военна 
помощ  е усещането, че единственият изход от тази война, т.е. трайният мир би бил постижим 
само, ако Украйна бъде прегазена от руската инвазия. Какво точно се е променило 
междувременно не става ясно, тъй като от реториката днес в парламента са се чули още повече 
от същите послания. Вместо това заседание да стане източник на демонстрация на единство по 
отношение на тезата, за това как България би следвало да оценява този конфликт и как би могло 
всъщност да се помогне за защитата на една суверенна нация, каквато е Украйна. Вместо това 
всеки е използвал това заседание за собствени политически цели за пореден път. В отговор на 
въпроса с каква помощ във военните заводи България може да помогне бившият военен 
министър Николай Свинаров заявява, че според специалисти от МО и от ВПК страната ни 
разполага както със стрелково оръжие от различни модификации и видове, така и с 
възможности значителна част от техниката, която има във Военноморските и 
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Военновъздушните сили може да бъде ремонтирана в България, разбира се ако Украйна ни 
предостави освен техниката, която трябва да се ремонтира и документите въз основа на които 
може да се извърши това . Украйна разполага с тези възможност и по този начин България би 
могла да бъде полезна при оказването на помощ.   
 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 

На 4 май съдържанието на новинарските емисии е изпълнено с информация за 
предстоящите събития за деня, в който Народното събрание предстои да вземе решение за 
военна помощ на Украйна. С репортажи от парламента за хода на дебатите и окончателното 
решение на народните представители, горещата тема намира отражение като водеща новина в 
съдържанието на информационните емисии и предаването Денят на Дарик. На аудиторията се 
предоставят позициите на парламентарно представените политически сили, както и актуална 
информация относно протичането на протеста и контрапротеста пред българския парламент.   

  
 

5 май 2022 г. 
Парламентарното решение за предоставяне на военнотехническа помощ на Украйна и 
партийните позиции продължават да са обект на коментари в медийното съдържание. 
Общественото разделение и политически противоборства са ясно очертани на фона на 
дебатите за оръжейната помощ.  

 
БНТ1 
„Денят започва“ 
 В началото на предаването – обобщение за вчерашното гласуване в НС и двата протеста. 
По-късно в предаването гост е Станислав Атанасов, ДПС. По повод окончателната редакция на 
решението казва, че за пореден път опозицията, в случая ДПС, се налага да се намеси, да 
направи някаква поправка, така че тя да стане приемлива дори за коалиционните партньори. 
Според него, управляващите не са в състояние да вземат решение и се налага опозицията да 
спасява държавата. Направили са го, за да измият лицето на България пред света.  
 Следващият гост в предаването е Крум Зарков, народен представител от „БСП за 
България“. Според него, вчера никой нищо не е спечелил, водил се е истеричен дебат, а е била 
нужда коалиционна и обществена консолидация. По думите му, това, което се е гласувало 
вчера, не променя с кой знае колко позицията, която България е заемала досега. Решението не 
задължава българското правителство с каквото и да е, а му дава такава възможност. 
 Поредният събеседник по темата за военната помощ е Екатерина Захариева, народен 
представител от ГЕРБ-СДС. Тя продължава с твърденията отпреди ден, че решението е „нищо 
казващо“. Заявява, че още преди започването на военния конфликт от ГЕРБ са поискали 
изслушването на министър-председателя и министрите на външните работи и на отбраната, 
инициирали са декларация относно войната.  Изразява убеждението, че писмото от украинското 
посолство, входирано рано сутринта в НС преди гласуването е изпратено, за да се спаси 
управлението.  
 В сутрешния блок на БНТ1 по темата се изказват и политолозите Първан Симеонов, 
Любомир Стефанов и Борислав Ангелов. Стефанов не е изненадан от гласуването, като цяло се 
е потвърдила прогнозата, че ще има „за всеки по нещо“. Според Ангелов всички участници в 
управлението са направили отстъпка към БСП, което говори за наличие на разум в коалицията. 
Симеонов смята, че това е „бойното кръщение“ на ПП – да събере в обща позиция БСП и ДБ, 
които са диаметрално противоположни в отношението си към Русия.  
 
„Още от деня“ 
 В предаването гостува Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа. За него е 
тъжно, че БСП не са намерили сили да се присъединят към правителствената делегация, 
посетила по-рано Киев. Да заемеш позиция срещу изпращане на оръжие, докато си в мирна 
София е едно, но когато видиш истинското човешко страдание, когато наистина усетиш войната, 
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казва той, ще заемеш различна позиция. За него е важно, че украинският президент Зеленски 
оценява високо всичко, което прави България. Лорер подчертава, че в момента даваме на 
Украйна това, от което в момента има нужда. Ако в бъдеще се появи друга необходимост, ще се 
търси пак решение.  
 Следващият събеседник е Стефан Янев, бивш министър на отбраната и председател на 
партия „Български възход“. В рамките на разговор по актуални теми е засегнат и проблема за 
помощта. Янев коментира решението с думите, че то е показало неумение за водене на 
политически диалог и комуникация с гражданското общество. По думите му, за съжаление най-
големият ефект от решението е, че българското общество е разделено. Членството на България 
в ЕС и НАТО трябва да е в полза на националния ни интерес, казва той. 
 
ХОРИЗОНТ 
„Преди всички“ 

В кратките новини в 06:00 с обобщение на актуалните теми от изминалия ден отново е 
представено решението на НС за ремонт на военна техника и двата протеста. В прегледа на 
печата са предложени различни интерпретации на решението на НС за предоставяне на помощ. 
Като тема в предаването преобладава цените, доставките и зависимостите от руски газ и нефт, 
цените на тока и компенсациите за бизнеса. 

В 08:13 предаването предлага разговор с доц. Георги Цветков, политолог, военен 
експерт, именно за решението за предоставяне на военнотехническа помощ за Украйна. Според 
него такъв ремонт е много сложен, има непреодолими пречки да се реализира подобна помощ, 
но не е напълно невъзможно. Предложен е политически прочит на решението – БСП и ДБ 
поставят като червени линии един и същи въпрос от две противоположни страни. Темата не 
присъства повече в предаването „Преди всички“.  
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„Здравей, България“ 

Заглавие „Соломоново решение или възможност коалицията да остане цяла“. 
Направено е обобщение на взетото от парламента решение като са поставени висящите въпроси 
„Каква военна техника би могла да ремонтира България?“ и „Как ще стане 
транспортирането на тази техника обратно?“. Излъчени са репортажи от парламента от 
предходния ден на гласуването и от протестите в центъра на София.  

Излъчени са отговорите от анкета към зрителите на НОВА. Как според Вас постъпи 
парламентът с решението си да ремонтираме украинска военна техника, а не да изпращаме 
оръжия в Украйна? Отговорите са : Разумно 32%;  Неразумно -67 %.  

В репортаж на Ева Костова е обобщена информацията за протестите от вчерашния ден 
по повод отпускането на военна помощ. Излъчено е интервю с адвокат Велислав Величков - 
очевидец на сблъсъците между протестиращи в центъра на София. Направено е обобщение, че 
конфликтите по време на протестите са били в резултат на провокация на отделни граждани и 
липсата на органи на реда на определени места от протестите. 

Гост в студиото е настоящият директор на „Кинтекс“ Александър Михайлов. Експертът 
квалифицира решението на парламента за оказване на военна помощ чрез ремонт на военна 
техника като „полубременна жена“. Това решение, според Михаилов, ще бъде представено от 
всички партии пред техните електорати като победа, но реално е критичен към капацитета на 
България за техническа помощ и времето, за което би могло това да се случи. Като посочва, че 
най-големите ремонтни бази се намират в Полша, Чехия и Словакия, които всъщност са и 
страните, които дават машините, разполагат с резервните части и разполагат със свободен 
капацитет. Александър Михайлов потвърждава изнесената информация от Бойко Борисов за 
износна на военни машини от България. Също така обяснява разкритията, които е направил за 
извършването на неофициален износ на оръжия през посредници и коментира, че е лошо да се 
затъмнява тази информация от българското правителство. В допълнение посочва, че от износ - 
гамата на оръжия страната ни на места разполага с много голям капацитет. 
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НА ЖИВО от парламента в репортаж с обобщение на решението и интервю с Борислав 
Гуцанов за гласуването на „БСП за България“. Депутатът посочва, че коалицията се е 
съобразила с искането на партията да няма износ на боеприпасите и въоръжение  и това стои в 
основата на гласуването на партията. Изказването на Гуцанов е, че БСП с настояването си 
относно „компромисното“ решение следи за националните интереси на България и за 
ненавлизане във военния конфликт. Според него България остава лоялен и верен партньор на 
НАТО и ЕС. В интервюто категорично се отрича за съществуване на износ на оръжие от България 
за Украйна. Разяснено е, че България търгува с повече от 50 страни и има голям работещ военно 
промишлен комплекс. Като възможен път да стига българско оръжие до Украйна са посочени 
трети страни без уточняване кои са те. 

Гост в студиото е Настимир Ананиев „Продължаваме промяната“. Гостът изказва 
мнение за важността на взетото решение за помощ на Украйна като посочва, че България по 
този начин затвърждава позицията си като част от международната общност. Депутатът нарича 
„плитка“ тезата, че посещението на българския премиер в Украйна е било с цел дипломатична 
помощ от страна на Зеленски към Петков, за да остане коалиционното правителство цяло. По 
време на интервюто на мониторите в студиото се изписват исканията на Украйна към България. 
Те не се коментират по точки, тъй като мнението на госта е, че всякаква помощ, която е поискана 
от страната „жертва“ трябва да бъде отпусната. 
Централни новини НОВИНИТЕ на НОВА 

Осъществено е включване на живо от паметника на Съветската армия от репортера 
Ивомира Пехливанова. Това е вторият ден от протестите в центъра на София, през който отново 
е съобщено за сблъсъци между противници на решението за оказване на военна помощ на 
Украйна и гражданите с инициатива да опаковат паметника със знамената на България и 
Украйна. 

Репортаж е излъчен и за демонстративното сваляне на украинския флаг от сградата на 
столична община на ул. „Московска“ 33, като материалът включва видео, което е публикувано 
във фейсбук от лидера на партия „Възраждане“ и изказване на Константин Константинов, че ще 
има повторна акция при повторно поставяне на украински флаг. Актът е определен като „грубо 
посегателство над демокрацията“ от председателя на СОС Георги Георгиев. Съобщено е, че 
по случая е образувана преписка, но няма задържани. 

В емисията е излъчен репортаж за равносметката след гражданските протести в 
столицата. Разпространен е репортаж на живо на Георги Манев за блокадата пред завод 
„Арсенал“, съобщава се, че това е акция на партия „Възраждане“, с която отново се изразява 
несъгласието да се изпращят оръжия към Украйна по какъвто и да е начин, което според 
партията означава включване на България във войната. 
 
БТВ 
„Тази сутрин “  

Репортаж от 03.05 – заседание на БСП. Повторение на репортажа от предния ден от 
Народното събрание с изказвания на Андрей Гюров /ПП/, Андрей Михов /ИТН/ неутрално, 
Десислава Атанасова /ГЕРБ/ – за, Мустафа Карадайъ /ДПС/ – за, Атанас Славов / ДБ/ - за, 
Борислав Гуцанов /БСП/ - против,  Костадин Костадинов /“Възраждане“ / - против. Повторение 
и на репортажите в подкрепа и против предоставянето на оръжие за Украйна от 04.05 около 
парламента и Паметника на Червената армия. 

Пряко от Парламента – разговор с Георги Свиленски – председател на Парламентарната 
група на БСП. Отново се изказва, че правилното решение е било хуманитарна и социална помощ,  
както и ремонтни дейности на военна техника, че всички са направили компромис и че БСП не 
е извивало ръцете на коалиционните партньори, а е отстоявала своите отдавна заявени 
приоритети. В студиото гостува Даниел Митов /ГЕРБ/.  Според него взетото решение е било 
единствено с цел оцеляване на коалицията. Абсолютно нереално е да се очаква да ремонтираме 
украинска техника, съветско производство, защото резервните части би трябвало да идват от 
Русия. България е трябвало да помогне с боеприпаси, които произвеждаме в изобилие. 
 „Лице в лице“  
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Гостува Христо Иванов, съпредседател на „Демократична България“. Според него 
парламентът е произвел едно нищо, от което всички са недоволни. България е трябвало да 
покаже ясно каква е посоката на страната, което не се е случило. Трябвало е да помогнем с 
оръжие, но това е било цената за оцеляването на коалицията, заради което ДБ вдига червен 
флаг на партньорите си и ще преосмисли своето участие в управлението. Гостува и Кристиян 
Вигенин /БСП/ - зам.-председател на НС. БСП не е щастлива от това решение, което е близо до 
нейната червена линия, но е направила компромис. По-важно било да помогнем на Украйна да 
си изнесе житото през пристанище Варна, отколкото да дадем оръжие, от което да гинат хора. 

 
BULGARIA ON AIR  

„България сутрин“  – 07:00 ч. 

В този сутрешен блок една от коментираните теми е: “Властта изглежда все по-разделена 
заради военната помощ за Украйна“. В този контекст гости в студиото са политолозите доц. 
Татяна Буруджиева и Цветанка Андреева, които коментират на каква цена ще се запази 
коалицията. Според Буруджиева, промяната в позицията на БСП е била очаквана, не защото 
партията го е заявявала преди това, а защото така или иначе гласовете за това са стигали и без 
тези на социалистите, на второ място -  решението се е обсъждало повече от два месеца и трето 
– на избирателите на БСП вече им е било все едно какво решение ще се вземе по отношение на 
оръжията, заради скоковете в цените, инфлацията и всичко това, което предстои, защото то 
вълнува най-много българските пенсионери. Буруджиева е на мнение, че се е стигнало до един 
момент, в който самото решение няма да предизвика драстични електорални аномалии – още 
повече като се имат предвид данните за електоралното присъствие на БСП, което е толкова 
ниско, че много трудно нещо драстично ще се получи от това гласуване. По-интересно е, според 
нея, какво ще кажат политиците – защото не е нормално едни политици да се изказват толкова 
горещо и толкова крайно и след това изведнъж да променят своята позиция. Според Цветанка 
Андреева, самото решение е изключително удобно и е написано така, сякаш БСП да бъде 
удовлетворена. В резултат на това БСП е много спокойна в коалицията, но коалицията не е 
спокойна – защото привържениците и даже партийните апарати на партиите от „Демократична 
България“ са излезли на улицата и не могат да преглътнат липсата на яснота и хибридната мъгла, 
в които това решение е било обгърнато. 
 
„Денят on air“  – от 19:30 до 20:30 ч 

Темата през първата част на предаването е: „Коалицията оцеля – изпращаме военна помощ 
за Украйна, но не и оръжие“. За коментар в студиото са поканени депутатите Мирослав Иванов 
от „Продължаваме промяната“ и Атанас Зафиров от БСП. Според Иванов, за внесеното в 
Народното събрание решение е важно да се отчете , че то е целесъобразно, което отговаря на 
нуждите на Украйна и в крайна сметка коалицията е успяла да намери общ език. Според Атанас 
Зафиров, взетото решение е победа по-скоро за българското общество, защото и начинът по 
който е било взето с огромно мнозинство – шест от парламентарно представените партии, 200 
народни представители, показва че то изразява мнението на огромната част от българското 
общество. 

 
 

6 май 2022 
В празничния ден на Българската армия и войнската храброст темата за оръжейната 
помощ на България за Украйна продължава да бъде обсъждана в информационния 

поток.  
 

БНТ19  

 
9 Поради празничния ден предаванията „Още от деня“ и „Панорама“ не се излъчват. 
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 Празничното студио слага акцент върху Деня на храбростта и Българската армия, но 
гостите коментират и темата за предоставянето на военнотехническа помощ. Според бившия 
министър на отбраната Ангел Найденов хубавото е, че все пак има налице някакво решение. 
Разговорът е бил не толкова за подкрепата с оръжие, колкото за мястото на България. Страната 
ни ще продължи да продава, а не да дарява, подчертава той.  

Доц. Димитър Димитров, експерт по отбраната смята, че сме свидетели на излишно 
нагнетяване на обстановката, защото не е задължително помощта да е с нападателни 
възможности. 

Настоящият министър на отбраната Драгомир Заков дава оценката, че това, което са 
приели народните ни представители, е едно компромисно решение, но то пък дава възможност  
на правителството да работи по конкретни пътеки. Другата седмица се очаква да пристигне 
украинска делегация, с която на работно равнище да се уточни с какво точно ще съдействаме. 
Министърът обръща внимание на факта, че в другите страни, които реално помагат с оръжие, 
това не е предмет на публичен дебат и подчертава, че към настоящия момент няма пряка 
заплаха за националната сигурност. 

Осъществено е пряко включване с изявление на президента Румен Радев, който освен 
за празника, говори и по темата на наблюдението. Според него, войната близо до нас изисква 
адекватни решения, които да укрепват националната сигурност и да не създават рискове. 
Партиите пренебрегват здравия разум, подчертава държавния глава и допълва, че това 
решение е опасна стъпка към въвличането на България във войната. Виждането му е, че 
конфликтът няма да бъде кратък, той ще се разраства. По думите му, самата формулировка 
„военнотехническа помощ“ е  достатъчно разтеглива и рискована. Президентът призовава 
българските политици внимателно да преценяват последствията от своите думи и да не дълбаят 
разделение в обществото ни. 

Отношение по въпроса за помощта взема и бившия началник на отбраната Константин 
Попов, според когото се е наложило мнението, че това е вътрешнополитически проблем, а 
участниците в политическия процес са търсели баланс.  

 
ХОРИЗОНТ  
„Преди всички“ 

На 6 май се излъчва празнично издание на предаването „Преди всички“ и започва в 
07:00 ч. В частта за преглед на печата, след новините в 07:00 ч., темата за предоставянето на 
военна помощ за Украйна присъства в някои заглавия и статии. Обявяват, че Стефан Янев ще 
прави партия „Български възход“, която е за НАТО, но против предоставяне на помощ за 
Украйна. Извън това, темата не присъства в празничното издание на предаването.  
Вечерния бюлетин 

Във Вечерния бюлетин в 18:00 ч. първите репортажи са за отразяването на празника. В 
тази връзка в 18:06 ч. е излъчен и кратък репортаж, в който президентът Радев определя 
решението на НС за предоставяне на военнотехническа помощ за Украйна като опасна стъпка 
към въвличане на страната ни във войната, като има и кратък синхрон: „Явно ние сме се 
насочили към икономическо самоунищожение“. След него е предложен и синхрон на 
министъра на отбраната Драгомир Заков, който определя подобно изказване като прекалени 
предупреждения, тъй като България е изнасяла оръжия в много активни конфликти, без да е 
въвлечена във военен конфликт. „България е жертва на хибридна война и е жертва на такава 
война, откъдето идва страхът някой да не ни нападане“. Целият репортаж с двете изказвания 
е общо 2 минути.  
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 
Празнично сутрешно предаване 

В деня на Българската армия на живо от тържеството на площад „Св. Александър 
Невски“ е проведено интервю с експерта по отбрана проф. Тодор Тагарев от журналиста 
Николай Дойнов. Мнението на експерта относно решението на кабинета за ремонт на военна 
техника е определено като „твърде недостатъчно“. Изказано е предположението, че износът на 
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оръжие ще продължи, което е базирано на многото изнесени вече факти в тази посока. Разисква 
се тезата, че след оказване на военна помощ дадена страна се включва във войната. Тази теза е 
отречена като за пример се дава Турция. Тагарев  обръща внимание на капацитета и изобщо 
възможността, които страната ни има за ремонт на военна техника. Решението е определено 
като чисто формално. В обобщение експертът посочва, че основното, което България може да 
даде са боеприпаси и леко стрелково въоръжение, производство на българската отбранителна 
индустрия, която работи от години. 

Интервю в студиото с експерта Бойко Ноев (бивш министър на отбраната). Бойко Ноев 
квалифицира решението на парламента като „позорна измама“. Обсъждат се реакциите след 
решението включително позициите на президента и правителството. Анализирано е 
състоянието на българската армия и националната сигурност както и рисковете за страната на 
фона на войната в Украйна. 

На живо в репортаж от официалното честване на Деня на българската армия, 
президентът определя като „разтегливо“ понятието „военнотехническа“ помощ в решението за 
помощта към Украйна. Президентът излиза с призив към българските политици „внимателно 
да преценяват последствията от своите думи и да не дълбаят разделение в обществото 
ни“. Като „недопустими“ Румен Радев определя сблъсъците в столицата по повод войната. 
Централна емисия новини 

Излъчен е материал с думите на президента към българските политици „внимателно 
да преценяват последствията от своите думи и да не дълбаят разделение в обществото 
ни“ от по-рано през деня, предадени на живо от официалното честване. Репортажът е озаглавен 
„Военнотехническата помощ. Президентът Радев предупреди за рисковете от това 
решение.“ 

 
BULGARIA ON AIR  
„България сутрин“  

Какво е състоянието на армията ни и с какво въоръжение разполага и вижда ли краят на 
войната в Украйна, в деня на Храбростта и на празника на българската армия,  това е темата на 
коментара с военния експерт Илия Налбантов. Той говори за предизвикателствата пред 
отбраната без да коментира темата за предоставяне на оръжейна помощ. 

 
„Денят он еър“  

Гост в предаването в празничния ден е бившият министър на отбраната Ангел 
Найденов, който е поканен да коментира целостта на коалицията след решението за изпращане 
на помощ за Украйна, но не и оръжие. Според него, сегашния политически елит демонстрира 
едно много смущаващо поведение, което се характеризира с нерешителност, несигурност и 
неубедителност. Той не очаква от решението за ремонт на техниката да произлезе нещо 
значимо. Според Найденов, формално погледнато можем да ремонтираме танкове в 
Търговище, бронирани машини във Велико Търново и летателна техника в София, но всъщност 
на практика той не е убеден, че разполагаме с необходимите производствени линии и резервни 
части, както и за трудностите с логистиката и обратното връщане на машините. Ангел Найденов 
е на мнение, че водената от премиера делегация в Киев е отишла по-скоро да търси помощ, 
отколкото да предлага помощ, защото решението е на практика цялостно погазване на 
принципите и на позициите, обявявани от различните политически формации и в крайна сметка 
се оказва спасителен пояс за коалицията в този момент. Найденов е на мнение, че изпратеното 
в началото на дебата писмо от украинския посланик е свалило огромно напрежение в една част 
от политическите сили. Според бившия военен министър, решението прочетено по друг начин 
звучи така: България няма да дарява, но ще продава оръжие за Украйна. 

 През втората част на предаването гости в студиото на предаването са пиар експертът 
Любомир Аламанов и политологът Светлин Тачев. Според Тачев с решението за Украйна е бил 
измислен компромисен вариант, с който да се спаси коалицията поне временно, но не е убеден 
как това решение би се отразило на електоралните нагласи спрямо тези двете формации - 
исторически антагонисти Демократична България и БСП. За Алиманов по-големият проблем е 
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не самото решение за военнотехническата помощ за Украйна, а това какво правят през 
останалото време, защото е недопустимо цял ден да се карат за две места в две парламентарни 
комисии.   

 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 

В предаването „Реактивно време“ от 6 май - Ден на храбростта и българската армия, на 
слушателите са представени чрез интервюта позициите по взетото от българския парламент 
решение от 4 май на: Стефан Янев, учредител на новата партия „Български възход“ и Христо 
Иванов, съпредседател на парламентарно представената коалиция Демократична България. 

В новинарската емисия в 14.00 часа водеща новина е оценката на президента Румен 
Радев за окончателното решение на Народното събрание от 4 май и призив към българските 
политици за здрав разум при вземане на решения, които водят до застрашаване на 
националната сигурност и дълбаят разделението в българското общество.    
 
 
ИЗВОДИ 
 
 
БНТ1 

Наблюдението отчита наситено присъствие на темата в актуалните предавания по БНТ1. 
Участниците - и политици, и експерти, разглеждат въпроса в два аспекта: външнополитически и 
вътрешнополитически, като вторият изглежда е от по-голяма важност за повечето от тях. 
Разделителните червени линии в обществото по редица въпроси намират отражение и тук - в 
дебатите за оръжейната помощ за Украйна. Очертават се две линии на противопоставяне – 
представителите на трите партии в управлението „Продължаваме промяната“, „Има такъв 
народ“ и „Демократична България“ са категорично „за“ предоставянето на военна помощ (най- 
твърди в позицията си са от ДБ, които настояват помощта да е във вид на оръжие). Към този 
лагер в крайна сметка се присъединяват и от ДПС. Коментарите на експертите (политолози и 
специалисти по сигурност) като цяло също ги поставят в тази група. От другата страна, със 
становище „против“, защото така България може да бъде въвлечена в конфликта, застават „БСП 
за България“, заедно с „Възраждане“ и Президентството. Тезите се повтарят многократно, в 
различни форми и варианти – в интервюта, репортажи в новините, в преки включвания. 
Отношение вземат представители на всички парламентарни групи, представители на 
правителството, президентът и вицепрезидентът, бивши министри на отбраната. Участие вземат 
и широка палитра от утвърдени експерти (политолози, пиари, журналисти) като Първан 
Симеонов, Любомир Стефанов, Борислав Ангелов, Даниел Смилов, Христо Панчугов, Нидал 
Алгафари, Николай Кръстев, Асен Генов, Огнян Даскарев. Включени са и общественици като 
Мирослав Севлиевски, Елена Поптодорова и д-р Цветеслава Гълъбова. Така Българската 
национална телевизия, при спазване на изискването за плурализъм на гледните точки, 
предоставя на зрителите възможността да се запознаят обстойно с позициите на двата „лагера“ 
и да си съставят собствено мнение. За това допринася и спазването на професионалните 
стандарти от страна на водещите и репортерите на актуалните предавания и новините. 
Разпространеното аудио-визуално съдържание е в съответствие с разпоредбите в ЗРТ. 
 
ХОРИЗОНТ 

Наблюдението на програма ХОРИЗОНТ на Българското национално радио по темата за 
дебатите в Народното събрание за предоставянето на военнотехническа помощ за Украйна за 
периода 01 – 06 май 2022 г. констатира следното: Темата присъства в наблюдаваните 
предавания във всеки един от дните на мониторинга, макар и с различен интензитет. Най-
концентрирани като присъствие са 3 и 4 май - денят преди обсъждането и самият ден на 
обсъждане и гласуването в НС оказването на помощ на Украйна. Основните коментари са с гости 
на 3 май във всички наблюдавани предавания. На 4 май се предава пряко заседанието на НС, 
поради което времето на предаванията е ограничено. В края на деня репортаж обобщава 
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основните тези по въпроса. В останалите дни на наблюдението темата е доста по-слабо 
засегната, предимно чрез репортажи и анонси в новините или като съпътстваща тема, отделен 
въпрос към събеседници с друга основна тема на разговор. Трябва да се вземе предвид и 
спецификата на периода на наблюдението, който включва два празника и официални 
неработни дни, в които има разместване както на темите на предаванията, но също часовете и 
дните на обичайното излъчване. Това важи особено много за изданията на 6 май, когато 
основно се отразяват празничните чествания, покрай които има поздравителни изявления на 
официалните държавни лица.  

В рамките на наблюдавания период темата се развива хронологично от обсъжданията, 
дебатите, политическите ултиматуми и отношенията в коалицията, през различните 
предложения като формулировка за реална възможна помощ от страна на България, до самият 
ден на вота и впоследствие- оценки на гласуваното решение. Представени са различни мнения, 
очаквания и прогнози от различни специалисти и експерти, политически лица, както и 
граждански позиции по темата с предоставянето на военна помощ. 

Гражданските позиции са изразени освен чрез слушателски мнения в предаването 
Политически НЕкоректно в неделя 1 май, но също така чрез отразяване на двата митинга в 
подкрепа на предоставянето на военна помощ, както и „шествие за мир“, което е против каквато 
и да е помощ. Двама души от организаторите на шествието за мир са гости и в „Преди всички“, 
където представят идеите на организираното шествие за мир, в действителност против 
предоставянето на военна помощ за Украйна.  

Разговорите винаги са силно политизирани по линия на разделението както в 
парламента, така и в обществото – за и против, кой кого подкрепя и защо, като са налични и 
подозрения и обвинения в задкулисни схеми и интереси.  

Темата е представена с разнообразни мнения, без да е прекалено наситено 
съдържанието. Събеседниците са основно експерти и специалисти от България, единственото 
интервю с евродепутатът от „Обнови Европа“ Пятрас Аущрявичюс е излъчено на 4 май. 
Радиожурналистите се позовават на официални източници, темата не се преекспонира, не се 
прекалява със съдържанието.  Не са констатирани нарушения на ЗРТ. 
 
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 

В наблюдавания период информацията по темата е ежедневно предоставяна в 
динамика. Има стремеж към представяне на различните мнения на политици и експерти в 
областта. Проведени са интервюта с граждани и анкети със зрители на НОВА. Участници по 
темата са преобладаващо експерти и политици. Информацията в съдържанието е основно под 
формата на интервюта. Наблюдават се много преки включвания и една дискусионна форма в 
изданието на „Пресечна точка“ от 04.05.2022 г. Основна тема за мониторирания период са 
дебатите около гласуването на решението за военната помощ, като паралелно се обсъжда 
въпроса за възможния износ на оръжие от България. Голямо внимание се обръща на 
конкретните точки от решението. Не е констатирано нарушение на разпоредбите на ЗРТ, нито 
реч на омраза или проява на дискриминационно отношение. 
 
БТВ 

В общи линии БТВ се стреми да отрази различните гледни точки по темата, която е 
основна в програмата в наблюдавания период. В репортажите и интервютата са отразени 
мненията: на „Продължаваме промяната“ – принципно „за“ предоставяне на оръжия, но и 
търсене на компромисен вариант, за да се запази управлението на коалицията; на БСП с  
категоричното противопоставяне на въоръжаването на Украйна и заплахи, че ще напусне 
коалицията, ако това се случи. БСП приема решението за ремонт на военна техника като голяма 
отстъпка, на границата на възможното. „Демократична България“ – твърдо пронатовска позиция 
за предоставяне на военна техника и силно разочарование от взетото решение, което я 
разколебава доколко е уместно да продължава да стои в управлението. На ГЕРБ – категорично 
„за“ военна помощ. На „Възраждане“ – остро противопоставяне на предоставянето на 
въоръжение. На „Има такъв народ“ – уж са за даване на оръжия, но все говорят за гласуване по 
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съвест, за неизбистрена позиция на партията. На ДПС –  за военно подпомагане на Украйна. 
Многократно е тиражирано мнението на президента Румен Радев, че България не трябва да се 
замесва в конфликта, а да се ограничи само в хуманитарна помощ.  
 
BULGARIA ON AIR 

Актуално-публицистичните предавания на чиято територия се разисква темата за 
военната помощ за Украйна са обособени в делничните дни, основно в две часови зони: в 
сутрешния блок  „България сутрин“ и във вечерните предавания  „Денят on air“ и „Директно“. 
През уикенда публицистиката е представена в съботните вечерни часове с предаването 
„Опорни хора с Ганиела Ангелова“, което се повтаря в неделя сутрин.  

Дебатите за оръжейната помощ за Украйна са безспорно доминиращи не само в 
споменатите предавания, но и в новинарските емисии. Наблюдението показва, че темата се 
разисква, както като част от външната политика на страната, така и като лакмус за устойчивостта 
на управляващата коалиция. В коментарите се акцентира на успешно избраната формула, която 
задоволява и двете основни противоположни линии „за“ и „против“ изпращането на военна 
помощ за Украйна. Според изразената обща позиция на три от политическите сили в коалицията 
– „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Има такъв народ“, изпращането на 
военна помощ е необходимо, за да се подкрепи нападнатата от агресора страна и ясно да ни 
позиционира като страна член на НАТО и ЕС, докато БСП смята, че не трябва по никакъв начин 
да участваме с оръжейна помощ, защото това може да ни въвлече пряко в конфликта - в 
противен случай заплашва да напусне коалицията.  

Освен темата за помощта на страната ни към Украйна се дискутират също: може ли да 
има поевтиняване на цената на природния газ, въпреки спрените доставки на руски газ, какви 
са алтернативите пред България, ще има ли единна позиция на ЕК и възможно ли е 
предоговаряне на договора с „Газпром“, ще оцелее ли управлението на страната след 
политическите сътресения; с колко ще скочи цената на хляба заради спрените доставки на руски 
газ; подобрила ли се е медийната среда в България след изкачването ни на 91 -во място по 
свобода на словото в класацията на „Репортери без граници“.  

Темата за военната помощ за Украйна, която се прецизира като военнотехническа, но 
без да се изпраща оръжие, се анализира професионално и задълбочено чрез експерти като 
политолозите Мария Пиргова, Антоний Гълъбов, Татяна Буруджиева, Цветанка Андреева, 
Христо Панчугов, Светлин Тачев, социолозите Анастас Стефанов и Добромир Живков, 
политиците Мирослав Иванов, Атанас Зафиров, Настимир Ананиев, военните експерти и бивши 
министри на отбраната Тодор Тагарев, Николай Свинаров и Ангел Найденов. 

В заключение може да се направи извод, че в предаванията в наблюдавания времеви 
отрязък BULGARIA ON AIR отразява чрез плурализъм на различни гледни точки сложната и 
изключително напрегната ситуация около решението за предоставяне на военнотехническа 
помощ за Украйна. Медията се придържа към утвърдените професионални стандарти. 
Нарушения на Закона за радиото и телевизията през наблюдавания период не са констатирани. 
 
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ 

Фокусираният мониторинг на програма ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, извършен в периода 
1 – 6 май 2022 година, констатира отражение на дебатите за оказване на военнотехническа 
помощ за Украйна в новинарските емисии на програмата, обзорното информационно 
предаване „Денят на Дарик“ и петъчното издание от 6 май на предаването „Реактивно време“. 
За рамките на наблюдението темата е водеща новина основно в информационните емисии. С 
излъчени репортажи на аудиторията се предоставят позициите на официалните власти в 
Република България – на президента Румен Радев, на председателя на НС Никола Минчев и на 
представители на политическите субекти в българския парламент. Темата намира отражение и 
в изданието на предаването „Реактивно време“ в Деня на храбростта и българската армия - 6 
май, чрез проведено интервю с учредителя на новата партия „Български възход“ Стефан Янев, 
както и интервю със съпредседателя на парламентарно представената коалиция „Демократична 
България“. 
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С излъчени репортажи на слушателите се предоставя информация за хода  на протеста 
и контрапротеста пред сградата на Народното събрание в деня на вземане на решение за 
българската подкрепа за Украйна. За периода на извършеното наблюдение на програма ДАРИК 
РАДИО БЪЛГАРИЯ, мониторингът констатира предоставяне на навременна и актуална 
информация за позициите на политическия елит на България по оказване на помощ на Украйна 
в контекста на войната - въпрос предизвиквал голям обществен интерес и довел до разделение 
в българското общество. 
   


