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ПАНДЕМИЯТА: ТРИ СТУДЕНТСКИ ФОКУСА 

Студентски екипи 

 

THE PANDEMIC: THREE STUDENT FOCUSES 

Student teams 

 

Резюме: Текстът представя три медийни изследвания на студенти от специалностите 

„Европеистика“ и „Журналистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“, проведени в три 

времеви точки от сражението на света с Ковид-19. Всяко от изследванията има свой 

прицел, методологически специфики и конкретни резултати, както и свое название: Ковид 

в „добри новини“, Между „втората“ и „третата вълна“ и „За“ и „против“ 

ваксинирането1. Събирането им заедно и в темпорална последователност разширява 

информацията за поведението на медиите и, същевременно, щрихира конкретни вълнения 

и тежнения в различни фази от развитието на епидемията у нас до днес.  

Ключови думи: медии, Ковид-19, добра новина, нагласа 

 

Abstract: The text presents three media studies of students from the specialties "European 

Studies" and "Journalism" at Sofia University St. Kliment Ohridski", held at three time points 

from the battle of the world with Kovid-19. Each of the studies has its own purpose, 

methodological specifics and specific results, as well as its own name: Kovid in "Good News", 

Between "Second" and "Third Wave" and "For" and "Against" Vaccination. Collecting them 

together and in temporal sequence expands the information about the behavior of the media and, 

at the same time, outlines specific excitements and tendencies in different phases of the 

development of the disease until today. 

Keywords: media, Covid-19, good news, attitude 

 

 

1. КОВИД В „ДОБРИ НОВИНИ“ 

 

За изследването2 (Илияна Семерджиева) 

Медийният свят понастоящем е определян от мнозина като източник на 

страх, стрес и тревожност, паника и непрекъсната свръхбдителност. Целта на 

медиите е да информират, но в ерата на безкрайната информация изборът на 

медийните сюжети е значим фактор за формиране на представа у обществото 

 
1 Доколкото изследванията са осъществени в рамките на учебна дисциплина (Медиен анализ), те отразяват 
донякъде и предпоставки на учебния график. 
2 Изследване на екип от студенти по Европеистика – редовно обучение, учебна 2019/20 г., в състав: Вяра 
Искрова, Деяна Недева, Зора Тодорова, Илияна Семерджиева, Мая Силямова, Станислава Иванова, 
Стефани Николова, Христина Георгиева, Цветослава Радовенска, Цвятко Яшев.  
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за случващото се по света. Освен това медиите не са само безпристрастни 

наблюдатели, но са и участници в събитията. Може да се каже, че е нормално 

акцентът да пада върху проблемите и заплахите, защото журналистите 

възприемат като своя мисия да информират обществото за опасностите, за да 

бъде то подготвено да се справи с тях. Дали обаче се постига тази цел? 

Според изследване, проведено в университета „Commоnwealth“ в щата 

Вирджиния3, „Негативните новини снижават желанието ни да помагаме, 

намаляват толерантността, карат ни да виждаме хората в общността си като 

по-малко доброжелателни, непознатите ни се струват по-страшни, по-

вероятно е да се чувстваме безпомощни и да развием депресивна 

симптоматика“. Стига се до това, което психолозите наричат „умора на 

състраданието“ – публиката гледа и чува за страдание толкова често, че става 

безчувствена към него. На всичко това може да бъде противопоставена идеята 

за „конструктивната журналистика“4, която предполага да бъдат осветени 

аспектите на историята, които често са пренебрегнати по една или друга 

причина, да се предложат повече гледни точки и да се говори не само за 

проблема, но и за неговите решения.  

В контекста на Ковид-19 може да се твърди, че светът преживява 

пандемия на страха. Но освен опасностите за здравето на хората и трагедиите, 

сполетели немалка част от тях, по света се случиха и неща, които също 

заслужават да достигнат до масовия зрител. Добрите дела нарастват, макар да 

са трудно забележими в океана от новини, насочени към негативните 

последици от болестта и всяващи страх, притеснение и чувство на 

безизходност. Редица позитивни новини наистина намериха отражение в 

медиите. 

Като „позитивни“ определихме новините, които:  

1. Носят практическа полза: пряко приложими сведения и разяснения, 

подпомагащи живота и бита; съвети как да се предпазим от болестта; насоки 

 
3 Цит по Панайотова, Лия. Емисия „Добри новини“, Капитал, 27 март 2020. 
https://www.capital.bg/light/tema/2020/03/27/4046630_emisiia_dobri_novini/  
4 Пак там. 

https://www.capital.bg/light/tema/2020/03/27/4046630_emisiia_dobri_novini/
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как да се отнасяме към бързите тестове и къде можем да ги направим; 

информация къде да потърсим помощ при заболяване, как да се справим със 

страха и стреса, как да оползотворим времето, прекарано вкъщи, къде можем 

да намерим онлайн версии на културни събития и места, как можем да дарим 

средства на нуждаещи се или за борба с вируса, къде и как можем да бъдем 

доброволци; 

2. Представляват форми на загриженост за хора и общество – 

благотворителни действия; доброволчество; позитивни послания на политици 

и известни личности; героизми на работното място от лекари, полицаи, 

журналисти; дарения; инициативи, показващи морална подкрепа на хората, 

намиращи се на първа линия в борбата с вируса;  

3. Свързани са със социален напредък: данни и примери за постижения 

в борбата с болестта и нормализацията на средата – производства на маски и 

облекла; открития и тестване на нови лекарства; ефективни държавни 

решения; дистанционен културен живот; финансова помощ на бизнеса и 

работниците; банкови облекчения; разкази на оздравели хора; удължаване на 

срокове за данъци и други плащания; постижения на учители и училища в 

новата онлайн среда на преподаване; намаляване на броя на заразените и 

починалите; споделяне на полезни практики; международно сътрудничество 

в борбата с пандемията. 

4. Забавляват, като предлагат възможности за справяне със стреса; 

5. Свързани са с подобрение на околната среда и редица показатели, 

свързани с нея, в резултат от намаленото движение през пандемията.   

Решихме да изведем на бял свят позитивните неща, които се случиха в 

това тежко за целия свят съвремие. Наблюдавахме различни медии, заедно с 

фейсбук страниците им: БТВ, БНР, Труд, Дневник, Свободна Европа, 

Блумбърг ТВ, България онеър, Медиапул, Площад „Славейков“; блогове и 

сайтове за „добри новини“ – български и чуждестранни. Осъщественото 

наблюдение от 8 март до 17 април 2020 г. обхваща шестте седмици след 

първите случаи на болестта в България – в Плевен и Габрово. Изучени са 

всички текстове, които съдържат ключовата дума „коронавирус“, като 
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единицата за регистриране е текстови фрагмент (абзац, фраза), 

кореспондиращ с критериите ни за „позитивна новина“, т.е. един текст 

потенциално може да съдържа повече от една комуникативна единица. 

Общият брой на регистрираните единици – позитивни новини, в 

изследването е 1057, като половината от тях са в медиите, заемащи първите 

четири позиции: Свободна Европа, БНР, Медиапул и Дневник (графика №1). 

 

 

Графика №1 

 

Динамика на добрата новина (Мая Силямова) 

За да добием по-ясна представа през кои периоди от времето на 

наблюдението са произвеждани повече добри новини, ще обобщим данните 

по дни и седмици. Средният брой новини на ден е 24,581 (24-25 новини). 

През първата седмица от наблюдавания период, а именно от 08.03 до 

15.03, се вижда горе-долу равномерен брой на добрите новини, като те варират 

между 15 и 30 на ден. Изключение прави датата 8.03, когато има само 5 

единици. Това най-вероятно се дължи на факта, че именно тогава беше обявен 

първият случай на корона вирус в България, съответно вниманието е било 

насочено другаде.  
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През втората седмица от 16.03 до 22.03. се наблюдава нарастване на броя 

добри новини. Средно те са между 20 и 45. Именно през тази седмица на 19.03 

e пикът на добрите новини – 45 единици.  

През третата седмица от 23.03 до 29.03 отново се вижда покачване на 

броя на единиците, особено през първите четири дена, в които текстовете са 

между 25 и 43. През останалите два дни от седмицата броят е сравнително по-

нисък – средно около 20 нови единици.  

В периода между 30.03 и 05.04 наблюдаваме равномерно покачване на 

единиците, като изключение прави датата 4.04, когато има само 13 

произведени единици. През останалите дни числата са между 25 и 41 нови 

статии.  

През петата седмица от 6.04 до 12.04 първите пет дни показват съвсем 

равномерно произвеждане на единици, а именно между 25 и 35. През 

останалите два дни са между 10 и 20 статии на ден.  

Последната седмица от изследването (13.04 – 18.04) показва лек спад в 

единиците, а именно между 20 и 27 през първите дни от седмицата и между 8 

и 15 през последните дни. Това, което се вижда от графиката, е, че медиите 

като цяло са били по-активни през работната седмица и съответно тогава има 

повече публикации. Ниските стойности са предимно през почивните дни, 

когато са се произвеждали по-малко на брой текстове.  

Насочваме вниманието към съответните пикови дни и от какво са 

предизвикани. Това са дните, в които има над 35 единици. На 19.03. са 

отчетени 45 единици, като събитията, които предизвикват медийната реакция, 

са свързани на първо място с обявения от Европейската централна банка план 

за стимулиране на засегнатите от вируса пазари за 750 млрд.евро. Следващите 

събития, които повечето медии отразяват, са дарения за болници, направени 

от фирми и политици във връзка с коронавируса, както и добрата новина, че в 

град Ухан няма повече заразени.  

Следващите пикови дати са поредни, а именно 25.03, 26.03 и 27.03. 

Събитията около тези дати са концентрирани около нарастващия брой 

доброволци, които се включват в борбата с вируса, нормализиращия се живот 
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в град Ухан, както и статии за светлинно шоу в различни български градове. 

Останалите събития около тези дати са свързани с инвестиция от страните от 

Г-20 в световната икономика и с оздравял 101-годишен човек. 

На 30.03  и на 03.04 отново се наблюдава струпване на единици. 

Повечето от тях обаче са разнородни и не не се откриват общи 

характеристики. 

На 10.04. новините са сврзани главно с увеличението на даренията в 

борбата с коронавируса, както и със споразумението на финансовите 

министри на ЕС за общ икономически отговор от 500 млрд.евро срещу Ковид-

19. 

 

Какво значи медията да предлага добри новини? (Христина 

Георгиева) 

Ключово за нас бе наблюдението къде се намира медията в 

разпространяването на „добри новини“. Понякога тя сама произвежда 

позитивни съобщения, в други случаи нарича дадена новина позитивна, в 

трети – неутрално предава позитивна информация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Графика №2 

Както се вижда от графика №2, преобладаващата практика е 

позитивните сведения да се предават неутрално – в 682 случая или 64% от 

регистрираните единици. 
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Важно е да се напомни, че медиите се различават по броя на 

регистрираните в тях „добри новини“. Както беше споменато, с над сто 

единици във водеща позиция са Свободна Европа (183),  БНР (156), Медиапул 

(117) и Дневник (103). В същото време от общо 274-те произведени от медиите 

добри новини 83 са в Блумбърг ТВ и 62 – в насочения към такива новини 

инстаграм профил The Happy Broadcast – общо 145, т.е. почти половината от 

произведените от медиите позитивни текстове. Медиите, които най-често 

квалифицират новините като позитивни, са БНР и Свободна Европа, както и, 

естествено, българските и чуждестранните сайтове, специализирани в „добри 

новини“.  

От събраните и обобщени данни може да се заключи, че медиите са 

склонни да представят информацията неутрално. Броят на позитивните 

новини като цяло се дължи преди всичко от онези от тях, които са  позитивни 

„сами по себе си“.  

 

Добрата новина – локализация и сфери на произход (Станислава 

Иванова) 

Преобладаващата част от добрите новини са за България – 507, а в 159 

случая – за други страни, сред които (може да е) и България. Предвид 

развитието на пандемията, която в изследвания период засегна почти всички 

европейски държави, не е изненадващ фактът, че разликата в броя новини за 

България и за други страни (359) не е твърде голяма. 

Тук е важно да посочим особеното място на чуждестранните сайтове за 

добри новини и на „TheHappyBroadcast” в нашето изследване, които, поради 

факта, че не са български, не са публикували нито една новина, отнасяща се 

само за България. В този ред на мисли, българските сайтове за добри новини5 

не са предали нито една новина, отнасяща се само за други страни. Следва да 

 
5 Както ще стане дума по-нататък, в изследването са взети разделите „добри новини“ в български сайтове, 

като преобладават новините от съответния раздел на actualno.com, появяващи се и на други места, пради 

което е трудно да се определи първоизточникът им. 
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бъдат посочени и медиите, при които разликата в съотношението на добри 

новини за България и за други страни се отличава от общата тенденция: 

„Дневник“ и „Медиапул“ са единствените две български медии, при които 

броят на новините за други страни надвишава този за България. 

В какви връзки попадат сферите, от които произтичат добрите новини, с 

локализацията  им?  

Обобщението на данните показва, че във всяка от сферите на произход 

новините са разпределени почти равномерно между България и другите 

страни. Както бе споменато в началото на анализа, 10 от изследваните медии 

са български, от което можем да заключим, че по време на изследвания период 

българските медии са фокусирали усилията си върху произвеждането и 

предаването на позитивна информация, произхождаща не само от България, 

но и други страни. Причините за това са няколко: 1. На първо място, за 

изключително кратък период от време Ковид-19 се разпространи в целия свят, 

което е автоматична предпоставка голям брой от позитивните новини да 

преминават границите на нашата страна; 2. В изследвания период европейски 

държави (Италия, Испания, Германия) бяха начело в света по брой 

новозаразени хора и голяма част от потока позитивни новини са свързани с 

подобряването на обстановката и приетите мерки в тези държави; 3. Отново 

поради мащаба, който вирусът придоби, голяма част от добрите новини, 

произхождащи от сферите здравеопазване, наука, социален живот и човешки 

отношения и бизнес предполагат наднационален или международен 

произход.  

За да бъде анализът максимално точен, следва да бъдат анализирани и 

две сфери, при които разпределението България-други страни се отличава от 

общата тенденция. Това е, на първо място, сферата образование, при която 18 

от общо 21 новини се отнасят за България, а само една е конкретно за други 

страни. Образованието е област, в която компетентност притежават само 

отделните държави на национално ниво и информацията няма наднационален 

характер. Втората е сферата „наука“. Това е единствената конкретна сфера, 

при която по-голямата част от добрите новини произхождат от други страни. 
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В началото на пандемията изследването на произхода на Ковид-19 и търсенето 

на ваксина срещу вируса са теми от първостепенно значение и засягащи 

цялото световно население. „Надпреварата“ за откриване на ваксина срещу 

вируса се води основно между големите и силно развити държави, 

разполагащи с по-големи материални и научни ресурси. Въпреки това е важно 

да бъде отбелязан и българският принос в борбата срещу Ковид-19, тъй като 

български учени достигнаха до открития, важни за разработването на ваксина 

срещи вируса. 

  

Гражданите и медиите vs. политиците и бизнеса (Вяра Искрова) 

В период на пандемия, представляваща глобална заплаха за всеки един 

индивид, правителствата на държавите и решенията, които взимат, имат 

непосредствено значение за чувството за сигурност на гражданите. Струва си 

да се отбележи, че разпространението на заразата от Ковид-19 освен всичко 

друго предхожда непосредствено парламентарните избори в България през 

2021. Това може да бъде още една причина за властимащите да докажат на 

електората си, че са способни да се справят адекватно с кризи от подобен 

калибър. Ето защо е важно да се определи съотношението между броя новини, 

в които главни действащи лица са управляващите, и всички останали.  

Емпиричните данни, които бяха натрупани в периода от 08.03 до 18.04, 

позволяват да се направи заключението, че всъщност новините, свързани с 

доброволчески инициативи и благотворителност, по-често биват използвани в 

положителен контекст според определението, изработено за целите на 

настоящото изследване, отколкото действията на правителството.  

В общо 196 случая новините произтичат от сферата „социален живот и 

човешки отношения“. Това количество е надвишено само от сферата на 

здравеопазването, което следва да се приеме за очаквано. За сравнение, 

произтичащите от сферата на политиката новини са два пъти по-малко – 98, а 

тези от областта на бизнеса – 56. 

Ако разгледаме показателя „субект-добротворец“, ще видим, че в 105 от 

регистрираните единици като такива са показани правителството и 
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оперативният щаб, а в 103 – икономически и други субекти в други държави. 

Въпреки това гражданите като самостоятелна категория са субект-

добротворец в значително по-висока степен – в 281 от случаите (графика №3). 

Това всъщност е и най-големият брой от всички възможни опции в 

конкретната категория. Независимо от това дали отнасяме този показател към 

България или към други страни, тенденцията се запазва. 

      

Графика №3: Показани са субектите във водещите шест позиции 

 

На последно, но не по важност място – в шест от случаите, в които 

медията произвежда позитивна новина, и в два, в които дадена новина е 

определена като позитивна, това произтича от сферата на медиите. За сферата 

„социален живот и човешки отношения“ единиците за произведено от медията 

позитивно съдържание са 46, като в други 25 новината се определя като 

позитивна. За сравнение: произведените от медията позитивни новини, 

произтичащи от сферата на политиката, са 21, а медията е назовала като 

позитивни три политически новини; при бизнеса числата са, съответно, 29 и 

седем. 

Като цяло позитивните новини от сферата на социалните отношения 

между хората и в които доброволците и гражданите играят водеща роля имат 

значително количествено предимство. Обяснение за това може да се търси във 
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факта, че дори когато става въпрос за бизнес и политика, действащите лица се 

представят като личности, а не в качеството им на представители на бизнеса и 

политиката. Икономическите субекти се отразяват в позитивна светлина 

именно чрез актовете, с които предоставят дарения за справяне с пандемията. 

Действията на правителството се отразяват по-скоро неутрално, защото в 

известен смисъл е логично управляващите да се стремят към преодоляване на 

кризата. Журналистиката се води от изключителното, от това, което се 

отличава от нормата, а в случая проявата на солидарност и човещина, 

обединението около общия „враг“ са това, което ни изважда от полето на 

ежедневното и вдъхва надежда. Именно това е лайтмотивът, който се налага 

от настоящото изследване. 

 

Наднационалната солидарност (Деяна Недева) 

Пандемиите, които се дължат на бързо преносими инфекциозени агенти, 

винаги са били сред основните заплахи за човечеството. В подобен момент 

световните международни организации и Европейският съюз играят ключова 

роля за подпомагането на отделните правителства, координирането помежду 

им и справянето с проблема. 

Изследването ни дава данни за присъствието на ЕС и международните 

организации като субект – добротворец в изучените медии. Както се вижда 

на графиката по-горе, добрите вести, свързани с ЕС, не попадат в първата 

шестица – те са 58, още18 са свързани с международни организации като СЗО 

или ОИСР,  или общо под 10 процента от общия брой позитивни новини.  

Ясното преобладаване на новините, свързани с ЕС, лесно се обяснява с 

членството на България в Съюза, както и с географското ѝ местонахождение. 

Тези новини са свързани главно, но не и единствено, с финансовите помощи 

към правителствата, подкрепата на бизнесите и икономиката, отдаването на 

заеми, подпомагането на пазарите, както и закупуването на оборудване за 

болниците и медиците, работещи в тях. Планирането, мерките и действията за 

справяне с коронавируса, както и социалните и хуманитарните помощи към 

гражданите на ЕС, също са добре отразени в новините. В единични случаи се 
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обръща внимание и на позитивните прогнози, направени в рамките на Съюза, 

както и на защитата на границите му, ограниченията и изолазията, наложени 

с идеята да се ограничи разпространението на вируса. 

Що се отнася до международните организации, фокусът отново е върху 

финансовите помощи и закупуването на оборудване за лекари и болници. 

Също така има доста заглавия, обвързани с междуправителственото 

сътрудничество и взетите мерки за борба с Ковид-19. Съдейки по новините, 

международните организации дават немалък брой напътствия, препоръки и 

съвети за правилно поведение и предпазване по време на пандемията, нещо 

което не се прави с такава честота от ЕС. Единични са случаите, когато просто 

се отразяват позитивни изказвания и прогнози на специалисти от тези 

организации. 

Позитивните новини, които произтичат от ЕС, са с една идея повече 

ориентирани към други страни или Съюза като цяло, отколкото към България 

конкретно. При международните организаци и тяхната дейност положението 

е сходно: съотношението между позитивни новини за България и такива за 

други страни по света е почти равно.  

Защитата на здравето и безопасността на европейските граждани е 

основен приоритет на ЕС, който предприема и редица действия за смекчаване 

на социално-икономическите последици от пандемията. Медиите в България 

отразяват умерено тези действия, като наблягат предимно на финансовата 

подкрепа, отпускана от Съюза. Две от разглежданите медии изпъкват със 

значително по-голям брой позитивни новини, в които ЕС играе ролята на 

субект-добротворец – „Свободна Европа” и „Блумбърг ТВ“, съответно 17 и 11 

от общо 58-те новини.  

 

Телевизиите: съпоставителен анализ (Зора Тодорова) 

Както вече беше споменато, сред трите обхванати от наблюдението 

телевизии – БТВ, България онеър и Блумбърг ТВ – най-много позитивни 

новини представя Блумбърг – регистрирани са 83 единици. Близко до нея е 

БТВ с 80; с 49 е България онеър.  
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По сферите, от които произтичат позитивните новини, трите медии имат 

сходни показатели – основно представени са здравеопазването, политиката и 

социалните и човешки отношения. Може да се отбележи, че само БТВ излъчва 

новини от сферата на културата, както и че само Блумбърг Тв предлага новини 

от сферите на науката и образованието – като цяло позитивните новини в тези 

две телевизии предоставят видимо по-голямо разнообразие.  

По-осезаемите разлики между трите телевизии се откриват в данните за 

образа на субекта-добротворец: В новините на БТВ най-често субекти-

добротворци са гражданите, след тях – лекарите и „правителството и 

оперативният щаб“; ЕС не присъства като субект-добротворец в нито една 

новина.  

Видима прилика между България онеър и Блумбърг ТВ откриваме в 

това, че най-често субектът-добротворец е извън изследователските 

предвиждания („нито една от изброените опции“), както и че има новини за 

добротворчество от страна на правителствата на други държави – данните по 

този показател отразяват и спецификите на тези две телевизии. Има и разлика: 

при Блумбърг ТВ гражданите са на второ място сред добротворците, докато в 

България онеър те се появяват в само три регистрирани единици. 

И при трите медии основната и най-често използвана текстова форма е 

изложението и натрупването на факти. Може да се отбележи, че при България 

онеър се регистрира известно разнообразие на текстови форми („повече от 

една опция“, 16 пъти от 49).  

БТВ и България онеър основно предават неутрално позитивна 

информация, но БТВ произвежда доста позитивни новини (29 единици). 

Общото между трите медии е, че нито една от тях не определя дадена новина 

като „добра“ или „позитивна“ в при анонсирането й. 

 

Вестниците „Труд“ и „Дневник“ (Цветослава Радовенска) 

В ситуацията на пандемия „Труд” и „Дневник“ създават специални 

рубрики, в които заинтересованите читатели по-лесно да откриват актуална и 

всеобхватна информация на тема „Ковид“.  
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От пръв поглед прави впечатление приблизително равният брой новини, 

носещи в заглавието си „добра вест” и в двете медии. Както и това, че в 

определени дни, отличаващи се с липсата на важни политически изяви, броят 

на публикуваните текстове расте. Изглежда сякаш изявленията на Кризисния 

щаб или извънредните парламентарни заседания са източници на по-скоро 

песимистични послания за обществото. Последното е по-вярно за вестник 

„Труд”; „Дневник” публикува приблизително равно количество „позитивни 

новини” всекидневно.  

Значителна част от текстовете, публикувани в „Дневник”, носят имената 

на авторите, докато по-голямата част от публикациите на „Труд” са под името 

на самата медия. Наблюдава се също така, че „Труд” се фокусира повече върху 

събития и новини от България, а „Дневник“ публикува почти равно 

количество новини за света и за у нас. Може да се добави, че когато във фокуса 

попада новина от света или пък става дума за друга държава, и двете медии 

предпочитат да използват цитати от чужди медии.  

И за двете медии сферата, от която произлизат добрите вести, е 

здравеопазването; следват социалният живот и човешките отношения и 

културата. По образ на субект-добротворец обаче вестниците се различават: 

при „Труд” във водеща позиция са лекарите, болниците и медицинският 

персонал, следвани от гражданите и благотворителните инициативи, докато 

при „Дневник“ е обратното – добротворци са най-напред гражданите 

(благотворителност, доброволчество), следвани от различни „други субекти в 

България“.  

Характерно и за двете медии е неутралното предаване на позитивната 

информация и липсата на практика да се определят новините като позитивни 

или добри. Обща е и практиката в заглавието на текста да се съдържа главният 

аспект на съответното съобщение.  

 

Културата и науката (Стефани Николова) 

Извън по-общото писане за наука и култура, където тези сфери попадат 

около средата на класацията по брой единици, предвидихме да изучим две 



Диагноза: инфодемия. Медийни проекции на 

пандемията от Ковид-19 
Студентски екипи. Пандемията: три студентски 

фокуса, с. 110-147 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 9/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

124 

 

 

медии със съответно специфично присъствие в темите – платформата 

„Площад Славейков” и сайта „Наука и критично мислене“. 

Публикуваните от „Площад „Славейков“ добри новини са общо 74, като 

повече от половината от тях (43) от тях произтичат от сферата на културата. 

Може да се предполага, че в тях медията се придържа към общия си стил на 

писане – информация от България, но и от други страни; многобройни новини, 

свързани с граждански инициативи или доброволчество; преобладаващо 

представяне на информацията по неутрален начин; наличие на позитивни 

новини под формата на шега/усмивка. Като част от стила може да се приеме и 

фактът, че в изучения период „Площад Славейков” не публикува нито една 

добра новина, произтичаща от сферите на политиката и на науката. 

Уебсайтът и фейсбук страницата на „Наука и критично мислене” се 

управляват от доктор по микробиология. Медията публикува общо 11 новини, 

определени като позитивни, като едва четири от тях произтичат от сферата на 

науката. Това може да се обясни със спецификата на медията както може би с 

обстоятелството, че науката се занимава със сериозни факти и данни, а 

изследванията тъкмо бяха започнали. Създателят на платформата е и автор на 

всички публикувани новини, които съдържат преди всичко изложение или 

натрупване на факти. Образ на субект-добротворец не се очертава.   

 

 

Медиите за добри новини (Цвятко Яшев) 

Най-сериозната пречка при търсенето на добри новини в България се 

оказва липсата на медии, които се съсредоточават специално върху тях. През 

годините се наблюдава опит за създаване на подобни сайтове, но с времето 

активността им намалява и към момента на изследването ни са или слабо 

активни, или напълно нефункциониращи. Някои популярни медии са създали 

отделни раздели, в които да публикуват „добра“ информация, но и те не се 

радват на успех. Това, разбира се, не значи, че същите медии не предават 

позитивни новини;  просто не се намира причина те да бъдат обособени в 

рубрика. 
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Кризисната ситуация, която настъпи вследствие на пандемията обаче, ми 

се струва такава причина. В изследването ни искахме да обърнем специално 

внимание и на българските сайтове, които се занимават с това. Най-близко се 

оказа първото, което Google предлага, ако в търсачката напишеш „добри 

новини“ – обособеният раздел на actualno.com. Всички новини от него през 

периода, който разглеждаме, се отнасят към коронавируса по един или друг 

начин. Те са 33, като повечето от тях съществуват и на други места и е трудно 

да се определи първоизточникът им, след като няколко пъти са минали през 

редакция. Те, както е в обобщените данни от изследването ни, са главно от 

сферите „здравеопазване“ и „социален живот и човешки отношения“, като 

субектите-добротворци са граждани, които действат под формата на 

благотворителност, доброволчество и др. 

Намирането на подходящ чуждестранен сайт за добри новини се оказа 

доста по-лека задача, тъй като съществуват много подобни медии. Търсейки с 

ключова дума good news, изборът ни падна на Good News Network, от която 

бяха регистрирани 23 новини, и Positive News, от която бяха 10 регистрирани 

новини. (Ограничението бе с цел да се изравни броят им с този на новините от 

българските сайтове – при случайно подбиране и плътно обхващане на 

определения за изследване период.) В анализа включихме и любопитен 

инстаграм профил – The Happy Broadcast, който се съсредоточава върху 

събиране и отделяне на добри новини от популярни източници под формата 

на снимки с кратък позитивен текст.  

Новините от тези медии са по-разнообразни и „по-гъвкави“, като не се 

наблюдава преобладаване на някоя от сферите. Субектите-добротворци си 

остават предимно гражданите, както и при българските сайтове. Важно се 

оказва наличието на новини, чиято текстова форма е поднесена с надежда, 

оптимизъм, шега или усмивка, или пък представлява препоръка или съвет за 

ежедневието, каквито не се срещат често в цялостното изследване.  

Най-значим обаче е приносът на тези сайтове, както българските, така и 

чуждестранните, за определянето и функционирането на новините като 

„добри“ или позитивни по своята същност – ако  се намират в рамките на 
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медията или са поставени в отделен специфичен раздел, то те са ясно 

окачествени като добри. В допълнение, наличието на чуждестранни сайтове, 

специализирани в предаването на добри новини, създава възможност за 

развиване на позитивни послания в последващи текстове в  различна форма. 

Не можем да гадаем дали чуждестранните медии за добри новини ще 

продължат да работят на същото ниво и дали би могло да се създаде нещо 

подобно на българска територия, пък макар и само като „събирателен портал“ 

за позитивни новини. Преди всичко вероятно трябва да се види доколко 

установените от нас данни са зависими от кризисната ситуация и как 

присъстват в родните медии добрите новини в едно обичайно и по-спокойно 

положение. Но това разбира се, е обект на друго изследване. 
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2. МЕЖДУ „ВТОРАТА“ И „ТРЕТАТА“ ВЪЛНА 

Това изследване6 на медийната картина обхваща времето от 4 януари до 

10 февруари 2021 г. Замислено е като проучване на общите параметри на 

писането за Ковид-19 – теми, говорители, тон на публикациите, работа с 

журналистическите стандарти. Периодът се характеризира с кратковременно 

снижаване на броя на новозаразените и пристигането на първите ваксини в 

България. 

 

 

Графика №4.  

Източник: сайт на БНР, https://bnr.bg/post/101495671/55-sa-novite-sluchai-na-

koronavirus 

 

Наблюдавани са бТВ, Нова, БНР, Блумбърг ТВ, Капитал, Дойче веле, 

Дневник, БТА, ПИК, Офнюз, Спортал и Гонг. Регистрирани са озаглавените 

текстове, „извикани“ с ключовите думи Ковид-19/Covid-19 чрез търсачките на 

медиите (графика №5). Не са регистрирани текстовете със собствена тематика 

встрани от пандемията, в които Ковид-19 само се споменава. Общият обем 

комуникативни единици е 569. 

 
6 Изследване на екип студенти от специалност Журналистика – задочно обучение, учебна 2020/2021 г., в 

състав: Ани Илиева, Антония Дойчева, Виктория Георгиева, Паолина Донкова, Васил Стойчев. 

Компютърната обработка на данните е дело на Васил Стойчев. 
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Графика №5 

 

Ковид в България и в други страни (Паолина Донкова) 

 Изследването ни позволява да потърсим отговор на въпроса дали има 

разлика между текстовете, които се отнасят конкретно за България, и онези, 

които се отнасят за други страни. Като цяло текстовете за България са повече 

(262), но медиите отразяват развитието на пандемията в други страни също 

така активно – 201 броя (116 единици се отнасят едновременно за България и 

за други страни). Почти всички медии информират повече за случващото се в 

страната ни, като изключение правят спортните медии Спортал и Гонг, 

Блумбърг ТВ и Дойче Веле. 

Повече конкретност на съпоставките получаваме, когато разгледаме 

тематиката на двата масива от текстове. 

 

 

 

 

 

Вижда се, че в 116 от 262-те единици, насочени към България, темата е  
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Със 116 единици води Статистика, данни за заболели и излекувани за 

България; същата тема срещаме и в 10 текста, които се отнасят както за 

България, така и за други страни (Таблица №1). Може да се каже, че едва ли 

не всеки втори текст за Ковид-19 в България е бил низ от числа (отразяващи 

данни за заболели, излекувани, хоспитализирани, в интензивни отделения, 

починали и т.н. и т.н.). Водещата тема при текстовете, насочени към други 

страни, е Мерки – спазване/неспазване – 46 от общо 201 или почти всяка 

четвърта единица.  

Темата Ваксиниране (ход, места, затруднения…) заема трета позиция по 

брой единици и присъства както в текстове за България, така и в такива за 

чужди страни (32 и 30 броя). Когато става дума за Ваксините (производство, 

доставка, проблеми…), броят на текстовете за други страни логично е по-

голям, отколкото е за България (32:19). От таблицата се вижда също така, че в 

графата Конспирации за България няма нито една единица – един от добрите 

резултати в нашето изследване. 

 

Тематиките (Ани Илиева) 

Общата картина показва, че темите са сравнително разнообразни, като 

едната константа, както бе споменато, е статистиката на заболеваемостта 

(161 или 28% от единиците). От тези 161 новини най-много (52) са били 

публикувани в „Дневник” – медията с най-много единици в изследването, 

следва „Нова” (36), като заслужава да се отбележи, че това са повече от 

половината от всичките й единици. „Капитал” и БТА не са публикувал данни 

за заболели и излекували се, единични са текстовете и в „Дойче Веле” и 

„Блумбърг ТВ”. 

Следват три тематики, отразени в сходни числа: мерките и тяхното 

спазване – 80 публикации (и тук води „Дневник” – 23, следван от БНР – 13, и 

„Спортал” и „Гонг” с по 10), ваксинирането (ход, места, нарушения…) – 79 

публикации (най-активни са БТВ – 20, и БНР – 19; това е единствената тема, 

по която има публикации във всички наблюдавани медии), и ваксините 
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(производство, доставки, проблеми…) – 74 публикации (отново БНР – 20 и 

Дневник – 18). Темата вирусът и новите щамове следва плътно след това с 62 

текста (като най-активни тук са БНР и ПИК с по 16 текста). 

Няколко предвидени от нас за изучаване тематики присъстват съвсем 

слабо в изследването ни – с под 2% общия брой текстове, т.е. с между 5 и 11 

текста от всичките 569. Изненадващо тук попадат не само културата и 

дарителството, но и малкият и среден бизнес, изборите, образованието и 

дистанционното обучение. Малко повече внимание са привлекли 

икономиката (общо) – 26, и човешкото здраве (последици от болестта, 

психическо състояние на хората) – 13. При две включени в наблюдението ни 

специализирани медии спортът присъства в 21 публикации, като в „Спортал” 

и БТВ има по шест, а Гонг се класира с едва две новини.  

 

Кой говори? (Антония Дойчева) 

В нашата карта предвидихме присъствието на различни говорители по 

тематиките на Ковид-19, но резултатите показват, че всички медии разчитат 

главно и преди всичко на работата на своите журналисти – в 72% от 

текстовете (графика № 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Графика №6 

 

В първа позиция след журналистите са експертите с ангажимент към 

държавна структура – НОЩ, РИО, РЗИ и пр. – 36 единици (6%), 16 от които 

са в текстовия масив на БНР. Следват експертите, които медията сама избира 
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да покани и които говорят „в собствено качество“ – 27, най-много отново в 

БНР (8) и в бТВ (6). Представителите на международни организации (СЗО и 

пр.) са говорители в 20 единици, като 9 от тях са в бТВ. Учени, 

представляващи научна организация (институт, лаборатория), присъстват в 

12 текста, 6 от които са публикувани от ПИК. Експерти, свързани с бизнеса 

(фармацевтични компании и пр.), присъстват в 11 текста. 

Политиците, говорили за пандемията в проследения период, са 20 – 

единични случаи в почти всички медии, пет броя в „Капитал“. 

Представителите на бизнеса в изследването са общо 9, пет от които са 

говорили в предавания на Блумбърг ТВ. 

В единични случаи са говорили граждани, спортисти, хора от средите 

на културата: във вестник Дневник говорят двама от общо тримата граждани, 

коментирали пандемията, а в „Спортал“ и „Гонг“ се появяват най-много 

говорители, непредвидени в категориите на картата. 

 

Тоналност на публикациите (Виктория Георгиева) 

Наблюдението върху общия тон на публикациите показва над 80% 

превес за фактологичното неутрално изложение. Тревожност/песимизъм са 

внушавали 42 текста (7%), спокойствие/оптимизъм – 28 (малко под 5%).  На 

аргументите и тълкуванията (рационалност) са заложили авторите на 23 

текста, на заплахите и призивите (емоционалност) – 12.  

Като вестник, който най-активно е отразявал темите на Ковид-19, 

„Дневник” води класацията за неутрално изложение със 123 статии, а след 

него се нареждат БНР (79)  и Нова (62). В ПИК намирамe 8 от 12-те единици, 

които звучат заплашително. По брой на текстовете, внушаващи тревога, водят 

БНР (15) и бТВ (10). Трябва да се отбележи обаче, че в бТВ са излъчени и 

половината от текстовете, доминирани от аргументи и тълкувания – 11 от 

общо 23. 

В наблюдението за отклонения на медията от добрите 

журналистически практики ПИК води в категориите „драматизация” (6 

текста), „подвеждащо заглавие”(7) и „нарушаване на личната 
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неприкосновеност”(4). Това са всъщност половината от забелязаните в 

изследването отклонения от журналистическите стандарти. Без каквито и да 

било отклонения се оказват доста медии: БТВ, Капитал, „Дойче Веле”, „Гонг”, 

„БТА”,  „Блумбърг ТВ”. 

 

 Капитал и Блумбърг ТВ, Спортал и Гонг (Васил Стойчев)  

Завършваме с два малки анализа на медии, които могат да бъдат 

разположени в оптиката на съпоставката. 

Информационните единици, свързани с медийното представяне на 

Ковид-19 в изучения период, в медиите „Капитал“ и „Блумбърг ТВ“ са общо 

51 (близо 10 % от всички  текстове): Капитал – 28, Блумбърг ТВ – 23. Данните 

показват, че информацията, която Капитал представя на читателите си, е 

равномерно разпределена регионално, докато Блумбърг ТВ набляга на 

информация, която не е свързана с България или в която страната ни е част от 

разглежданото поле, но не е негов фокус.  

Стопанската тематика, свързана с ефектите на Ковид-19 върху 

световната икономика глобално и регионално, води в тематичното 

разпределение, което е логично свързано с профила на медиите; 

ваксинирането и ваксините заемат втората позиция. И двете медии обръщат 

специално внимание на динамичните събития около ваксината на AstraZeneca, 

свързани с информацията, че компанията ще забави предвидените доставки за 

Европа. Капитал обръща специално внимание и на алтернативни методи за 

лечение – на инвермектина.  

В Капитал най-често говорят журналисти, а политици и експерти в 

собствено качество също имат значително присъствие. В Блумбърг ТВ се 

забелязва разнороден образ на говорителя. Двете медии поддържат високо 

професионално ниво и най-често фактологичен и аргументиран облик на 

публикациите. 

В спортните медии Спортал и Гонг информационните единици са 55 

(отново близо 10% от общия брой текстове): Спортал – 30, Гонг – 25. 

Насочеността на текстовете е напълно извън пределите на България, като в 
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91% е свързана конкретно с друга страна. Не се забелязва разлика по този 

показател в двата спортни сайта, което може да се обясни с отразяването на 

най-важните събития от спорта, свързани с Ковид-19 в периода на 

изследването.  

Преобладаващата тематика, разбира се, е свързана със спорта, а близо 

50% от текстовете предоставят информация за заболели спортисти и за 

отбори, поставени под карантина заради разпространението на заразата в 

спортното дружество. След по-внимателно вглеждане се забелязва 

открояването на темата за мерките и спазването им, като най-често условията, 

при които се провеждат спортните събития, са фокус на информационната 

единица. Икономическото състояние на клубовете също е широко застъпено 

като тематика, което е разбираемо предвид факта, че почти няма спортен клуб, 

останал назасегнат от ефектите на Ковид-19 – отменени събития, липса на 

фенове при провеждането им, последвани от загуба на рекламодатели и 

спонсори. Спортал и Гонг залагат главно на  журналистите, а в единични 

случаи дават  глас на политици, на експерти „в собствено качество“ и на 

представители на световни организации, сред които президентът на 

Световната футболна асоциация Джани Инфантино. Освен това Спортал и 

Гонг предоставят на читателите си публикации с чисто фактологичен тон и в 

регистрираните единици не се забелязват отклонения от стандартите за 

обективна журналистика. 
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3.  

3. „ЗА“ И „ПРОТИВ“ ВАКСИНИРАНЕТО 

 

Предварителното проучване (Симона Янева, Яна Митева) 

Производството и най-вече навлизането в България на ваксини срещу 

коронавируса провокираха дебат относно тяхната ефективност, като в 

медийното пространство отекнаха две гледни точки – подкрепа за 

ваксинирането на населението, но и неодобрения и резерви спрямо ваксините. 

Затова решихме да направим медийно изследване7 по темата и да проследим 

нагласите в полза на и против ваксинирането, представени от медиите чрез 

публикациите на техните интернет страници в периода 20 април – 20 май 2021 

г. 

Общият ни предварителен преглед установи, че голямата част от 

медиите се стараят да бъдат обективни и да представят аргументите „за“ и 

„против“ сериозно и балансирано, но присъстват и такива, чието 

преобладаващо съдържание е само в едната посока. Най-силна подкрепа за 

ваксините намерихме в специализирани сайтове (напр. „Българско 

рационално общество“), чиито създатели се ръководят основно от научни 

съображения и са предимно медицински лица. Съдържанието, което те 

публикуват, цели опровергаване на фалшиви новини и спекулации и 

призовава гражданите да си поставят ваксини, изтъквайки техните предимства 

и представяйки ги като ефективен начин за много силно намаляване на риска 

от заразяване. 

При предварителното проучване се постарахме да установим и 

основните тези против ваксинирането. За целта анализирахме сайта „The 

Bulgarian Times“, който събира на едно място основни групи аргументи против 

 
7 Изследване на екип от студенти по Европеистика – редовно обучение, учебна 2020/21 г., в състав: Аглая 
Ленкова, Алекс Ангелов, Божидар Хънтов, Велизара Георгиева, Венета Лунджова, Дарислав Василев, 
Деница Тонева, Десислава Динкова, Димитър Цветков, Елия Владова, Ивелина Петрова, Йоанна Нейкова, 
Йорданка-Мария Стойкова, Кирил Камбуров, Лора Хинова, Мария-Мира Димитрова, Мирела Стаменова, 
Моника Генчева, Ния Лалева, Сандрина Георгиева,Симона Янева, Яна Митева. 
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ваксинирането, съчетани с конспиративни обяснения. Текстовете не се 

основават на рационални и/или медицински обосновки, а изразяват обща 

негативна нагласа, освен това сайтът не се ангажира с достоверността на 

информацията, която предоставя. 

Взехме също така предвид и публикувани в медии и мрежи разкази на 

свидетели – вече ваксинирани лица и техни близки. Мненията на хората, които 

вече са си поставили поне една доза от ваксината, също влияят върху 

нагласите на останалите, но тук бе трудно да се установи преобладаващо 

мнение, тъй като всеки случай е индивидуален. Бяха анализирани също така и 

резултатите от социологически проучвания на нагласите на българите към 

ваксинирането срещу Ковид-19, което позволи да получим по-конкретна 

представа за нагласите в определени групи от обществото.  

 

Благодарение на направеното предварително проучване стана възможно 

изготвянето на регистрационната карта, която стои в основата на настоящото 

изследване. Чрез нея обхванахме 22 медии (графика №7), в чието съдържание 

търсихме текстове с ключовата дума „ваксина“. Взехме за изучаване водещите 

по позиции медии в класацията на брояча Алекса за месец февруари 2021 г.8 

Общият брой регистрирани единици е 520.  

 
8 По една или друга причина в обобщенията не присъстват две от планираните за наблюдение медии по 
класацията на Алекса – Вести.бг и ТОПспорт.бг. 
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Графика №7 

 

Регистрирани са само публикации, които съдържат/опубличностяват 

позиция, мнение, интерпретация в полза на или срещу ваксинирането9. 

(Съответно – не са регистрирани текстове по темата за ваксинирането, 

свързани с ход на кампанията, брой ваксинирани, съобщения около ваксините 

и пунктовете за поставянето им и  т.н.) Така комуникативната единица, с която 

изследването работи, е изказване, съдържащо позиция – заявяване на мнение. 

Тъй като с един и същи текст може да се предава повече от едно мнение, то за 

настоящото изследване всяко едно предадено мнение представлява отделна 

комуникативна единица. 

 

 

 

 

 
9 „Амбивалентна“ позиция е предвидена за случаите, когато има реално „движение помежду тези“ – напр. 

тип научно изложение, в което не се забелязва превес на теза; заявление в подкрепа на ваксинирането, 

съчетано със съобщение за лично въздържане от ваксинация; подкрепа за ваксините, но с условия за възраст 

и пол; акцентиране на страничните ефекти при заявена подкрепа. 
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„За“ ваксините – от призив към действие (Ния Лалева) 

В проучването стигнахме до обнадеждаващия извод, че голямата част от 

медийните публикации подкрепят ваксинационния процес (графика №8) – 356 

от общо 520 единици или 68%. 

              

 

 Графика №8 

 

Следва да се добави, че когато тезата е „за“, тя най-често се изказва „с 

рационални/научни съображения“ (позовавания на изследвания, резултати на 

научни институти, данни за преобладаване на ползите – 193 единици), следва 

представянето й като „нещо общоприето“ (ваксините предпазват, спасили са 

човечеството от беди и пр. – 99 единици). Опцията „с морални съображения“ 

(израз на солидарност и обществена ангажираност, даване на личен пример, 

действие в полза на определена група) се застъпва най-слабо. 

Проучването показва различни настроения и нагласи в представянето на 

позициите „за“ – от пълна научна убеденост в ефективността на ваксините до 

призив към ваксиниране заради финансови и материални облаги. „Сърбия 

обещава 25 евро бонус за всеки ваксиниран срещу COVID-19“ е едно от 

заглавията, присъстващи в онлайн изданието Сега.бг, но то далеч не е 

единственото такова. Наблюдаваме също награждаване на ваксинираните с 

яйца в Китай, ваучери в САЩ, както и почерпка със студена бира за всички 

ваксинирани.  Процесът обаче не винаги е представен толкова положително – 

друго заглавие на Сега.бг казва: „С морков, тояга и лозунги убеждават 

китайците да се ваксинират“. 
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Едни от най-атрактивните заглавия в подкрепа на ваксините се 

наблюдават в медията Блиц.бг. Повечето заглавия включват в себе си елемент 

на загадъчност, така че читателят да бъде предизвикан да кликне върху 

новината, напр. „Проф. Кантарджиев попари дискотеките и отсече: Аз бях 

първият в България, който…“. В тази медия често се засяга темата за новите 

щамове на вируса, а мутациите са наричани „мутанти“, напр. „Доц. Кунчев с 

нови данни за прословутия български мутант на К-19“. Други атрактивни 

заглавия на статии, изразяващи позиции в подкрепа на ваксинирането, 

забелязваме в медията Офнюз – „Проф. Кантарджиев: 15 минути на слънце с 

къси ръкави и панталони пазят от COVID-19“, „Експерт: Рискът да получите 

тромбоза от векторна ваксина е като да спечелите от лотарията“. Призивът 

към ваксиниране и ефективността на създадените ваксини се подкрепят от 

медиите и чрез новини за ваксинирането на известни личности, като най-често 

споменаван е Ицо Хазарта („Ицо Хазарта си пусна във Фейсбук теста за 

антитела след ваксинация“.  

Позициите „за“ обаче далече не винаги са толкова позитивни и 

обнадеждаващи, колкото в горепосочените заглавия. Част от статиите 

призовават към пълно ваксиниране на населението, но напомнят, че 

опасността все още присъства, внасяйки елемент на смут и уплаха: „Лекарят, 

който дари плазма 7 пъти, скептичен за края на пандемията“ (Днес.бг), „СЗО 

кошмарно: Втората година на К-19 пандемията ще е по-смъртоносна от 

първата!“ (Блиц.бг).  Има и забавни заглавия – „Хванаха 85-годишен 

италианец с проститутки, той се оправда с АстраЗенека“ (Факти.бг), „Вместо 

ухапване от вампир, доза от "Пфайзер" в замъка на Дракула“ (Днес.бг). 

 

Позицията „против“ (Моника Генчева, Йоанна Нейкова) 

Донякъде противно на първоначалните ни очаквания, тезата „изцяло и 

по-скоро против ваксинирането“ се застъпва съпоставително доста слабо – в 

приблизително 10% от единиците (54), като в тях се наблюдават различни 

нюанси на изразеното мнение. Позицията се обосновава главно с рационални 

или медицински съображения (резултати от изследвания, свидетелства за 
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нежелани реакции, оценки за Астра Зенека, смъртни случаи; акценти върху 

твърдения, че ваксината не предпазва от заболяване, а го прави по-леко и т.н. 

– 24) и с общи негативни нагласи (често конспиративни и скептични към 

възможните ползи – 20). Само в десет единици в аргументацията присъстват  

правозащитни тези (напр. че задължителната ваксина е нарушаване на 

човешки права). 

Използваните заглавия в повечето случаи ясно описват изразеното 

негативно мнение, като често се използва думата „скептицизъм“. Особено 

впечатление прави и използването на думата „спира“, която се забелязва в 

почти половината от заглавията, които индикират решенията, взети от 

правителства и международни организации във връзка с употребата на 

ваксините на база последствията от тях. Разбира се, наред с резонните и 

адекватни заглавия има и такива, които търсят сензация и привличане на 

общата публика, напр. „Решението за руската ваксина е предизборен 

популизъм“, „Доц. Мангъров пак контра, заговори за жестока световна К-19 

конспирация“, „Китай подпомага имунизацията с... безплатни яйца“ и пр. 

 

Различните ваксини (Мирела Стаменова и Мария-Мира Димитрова) 

Данните сочат, че изказванията „за“ и „против“ ваксините в общия 

случай засягат „всички ваксини“ и „повече от една ваксина“ – 329 бр. или 64% 

от единиците. Не е странен фактът, че именно „Астра Зенека” е сред най-

обсъжданите ваксини (44) – тя беше  сред първите одобрени за поставяне и 

именно към нея впоследствие бяха изказани резерви във връзка с образуване 

на тромби и смъртни случаи. За изненада обаче руската ваксина Спутник V, 

която в периода на нашето наблюдение не е одобрена от Европейската агенция 

по лекарствата и не се поставя в България, заема първа позиция по 

споменаване – в 45 единици. Като цяло конкретните ваксини са споменавани 

по-скоро в позитивни спрямо ваксинирането позиции – най-вече ваксината на 

Pfizer и BioNTech (32), но също така и на Джонсън и Джонсън (19) и Модерна 

(6). 
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География на позициите (Лора Хинова и Йорданка-Мария Стойкова) 

Към кои страни се отнасят текстовите единици, в които се изказват 

позициите „за“ или „против“ ваксините? Закономерно най-много са 

единиците за България и те отново са най-много в подкрепа на ваксинирането: 

175 от общо 234. Но България попада в набюдението и в категорията „ЕС, в 

т.ч. България“, откъдето в подкрепа на ваксинирането се прибавят още 20 

единици.  

„За“ или „против“ ваксинирането, когато става дума за други страни и 

не за България? Отново категорично „за“ ваксинирането: при САЩ – 28:1 (в 

единици); при Русия – 11:2; при всички конкретно споменати страни, за които 

има публикации в изучения период – 67:19; най-силно е предимството за 

тезата в защита на ваксините, когато става дума за страни, обединени в 

категорията „свят“ – 54:3. 

 

Говорителите и тяхното представяне в медията (Велизара 

Георгиева) 

Безспорният водач сред изразяващите позиции за ваксините и 

ваксинирането е категорията политик – 103 единици (графика №9) Следват 

медицински кадри/лекари и експерти в държавни структури (НОЩ, РИО, 

РЗИ). Най-рядко говорят представители на културните среди, експерти във 

връзка с бизнес (фармацевтични компании), спортисти и  представители на 

бизнеса (тук обединени в „друго“). 
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Графика №9 

 

В изследването ни интересуваше също дали и как са представени 

говорителите, доколкото акцентът при представянето става част от 

посланието. Акценти присъстват в над половината единици (295), 

преобладаващо върху принадлежността/свързаността с организация, визия, 

идея (154), но също така и върху личността – образование, професионална 

биография (90).  

При политиците везната се накланя, макар и не категорично, в полза на 

принадлежността/свързаността с организация, визия, идея (42). Така е и при 

експертите с ангажимент към държавна структура (щабове, РИО, РЗИ) – в 32 

единици. Обратно е положението при лекарите и медицинските кадри – 

акцентът при тях се поставя предимно върху личността – образование, 

професионална биография, опит – 36 единици. Когато говорителят е в групата 

„откъм медията (медия, журналист, не е ясно)“, преобладава отсъствието на 

акцент (44 от общо 55 единици). 

 

Мненията по групи говорители (Кирил Камбуров) 

В резултатите виждаме, че групата на учените от научни организации в 

най-висока степен подкрепя ваксинирането – 41 от 51 единици. Надолу се 
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редят  медицинските кадри – 58 от 77 изявления; следва групата на 

експертите с ангажимент към държавна структура – 55 от 73, групата на 

политиците (73 от общо 103 единици и значително над средната стойност – 

24 единици) и групата на представителите на международни организации – 

31 от 50 единици. 

Интересното при говорителите откъм медиите/журналистите е, че 

амбивалентните изказвания са три пъти над средната стойност (25 при средно 

8). Подобно e положението и при тезите „против“ – 8 при средно 4.  

В анализа срещнахме случаи, в които се изявяват повече от един 

говорители. Тези случаи са общо 29, като 17 от тезите отново са в подкрепа, 9 

са амбивалентните изказвания, а 3 са тезите против ваксинирането. Всички 

единици на  други говорители, извън гореспоменатите групи, са общо 38, като 

24 изказвания са в полза на ваксинирането, 7 са против, и 7 от тезите са 

амбивалентни. 

От данните личи, че самите медии също вземат сравнително голямо 

участие в изработването на мнение за ваксинирането чрез изразено изказване 

на амбивалентни тези. На фона на ясно преобладаващата подкрепа „за“, 

изказванията откъм медиите звучат по-различно. 

 

Икономика и политика – неосъзнатите формирователи на нагласи  

(Десислава Динкова, Аглая Ленкова) 

Специално внимание при анализа на резултатите от изследването 

заслужават социалните сфери, във връзка с които са изказани позициите „за“ 

и „против“ ваксинирането. 
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Графика № 10 (Въпросът предполага повече от един отговор) 

 

По обясними причини като най-споменавани области се предвиждаха 

здравеопазването и науката. Данните от предварителното проучване обаче 

дадоха и основания за очакване, че категориите „политика“ и „икономика“ ще 

бъдат също широко застъпени – три седмици преди началото на анализирания 

период беше огледано съдържанието на шест медии, в които съчетанията 

„ваксини-икономика” и „ваксини-политика” често присъстваха, макар в 

конкретните публикации невинаги да се срещаше позиция по отношение на 

ваксините срещу Ковид-19.  

Оказва се, че тези предварителни представи само частично съвпадат с 

резултатите от изследването. Не е изненада, че здравеопазването е най-

споменаваната категория – 368 от общо 518 анализирани единици са във 

връзка с човешкото здраве/здравеопазването (графика № 10). Това се свързва 

по естествен начин с факта, че, от една страна, ваксините са инструмент за 

пряко влияние върху човешкото здраве, а от друга, че втората най-представена 

група от говорители в медиите е тази на медицинските кадри и лекарите. 

Изненадваща се оказа ниската обвързаност на нагласите спрямо ваксините със 

сферата на науката – само 6 единици. Възможно е обяснението да е свързано 
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с избора на медии, които не са специализирани, а са насочени към широката 

общественост. 

По отношение на категориите „икономика” и „политика” резултатите 

драстично се разминават с очакванията. Единствено сферата на политиката, в 

смисъла на организация на ваксинационния процес, бележи по-висок резултат 

(55). На политически основания (в смисъл на политически решения и 

политическа солидарност между държави) се позовават 24 изказвания, а с 

икономика са свързани 25 (10 с икономика в общ смисъл и 15 с туризма). Тези 

резултати вероятно се дължат на комплекс от фактори и изискват 

допълнителен анализ чрез други показатели от изследването, включително 

заглавията. 

Макар сферите на политиката и икономиката често да са предмет на 

медийно внимание, те рядко биват обвързвани с формирането на нагласи 

спрямо ваксините и ваксинирането. В този смисъл можем да направим 

заключение, че новините от сферите на икономиката и политиката са 

неосъзнати производители на нагласи спрямо ваксинирането срещу Ковид-19. 

 

Нагласи към ваксинирането в „големите телевизии“ (Ивелина 

Петрова)  

Сред наблюдаваните (чрез техните интернет сайтове) медии са 

телевизиите БТВ, БНТ и Нова. БНТ води по брой изказвания, които съдържат 

теза (25 – 16 в подкрепа на ваксинирането, 6 против и три „амбивалентни“). 

По БТВ и Нова позиция спрямо ваксините и ваксинирането се изказва много 

по-рядко – в по пет единици.  

Лично аз изследвах БТВ и останах леко изненадана от факта, че за един 

месец има толкова малко материали по темата. Според мен това се дължи на 

факта, че по-големите медии, особено Нова и БТВ, избягват да представят 

крайни мнения и гледат да публикуват „премерени“ материали. Ще си позволя 

да спомена тук и сайта btvnovinite.bg, който е продукт на БТВ, където 18 

единици са изцяло и по-скоро в полза на ваксинирането, няма позиции против 

васкинирането и има 2 публикации, отнасящи се към амбивалентната теза.  
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Като цяло в „големите телевизии“ се наблюдава тенденция за подкрепа 

на ваксинирането срещу Ковид-19, като в отделни единици се изтъква, че 

ваксинирането има и негативи като странични ефекти, но това не е пречка за 

общата позитивна нагласа.  

 

24часа.бг, Пловдив 24 и Сега (Елия Владова) 

В електронното издание на вестник „24 часа“ са представени новини от 

различни сфери, като обхватът им е не само локален, но и глобален. От гледна 

точка на информацията за ваксините, поставяни срещу Ковид-19, изданието 

пише активно – 56 единици или втора позиция по брой единици сред 

наблюдаваните медии. Покрити са гледните точки „за” и „против” 

ваксинацията, отразени са събития, свързани с ваксините. Броят на 

изказванията, които подкрепят ваксинирането, е в пъти повече, което е в духа 

на общата тенденция. Най-често визираната страна е България, но не липсват 

и публикации, свързани с други страни. Преобладаващата част от тезите са 

изказани в сферата на здравеопазването и човешкото здраве, следвани от тези 

за политиката и икономиката. Аналогично на тезите, говорителите са от 

същите полета – медицински кадри, политици, експерти. 

Електронното новинарско издание „Пловдив 24” е по-скоро регионално 

ориентирано, като темите са отнесени главно към град Пловдив и област 

Пловдив. От получените данни се вижда, че единиците „за” и „против” 

ваксинацията и ваксините, в частност, са доста по-малко в количествен план 

(10 броя). И тук се запазва тенденцията за предимно одобрение на процеса. 

Във вестник „Сега” и съответното му електронно издание темата „за” и 

„против” ваксинирането се засяга само 9 пъти. Подобно на „24часа.бг”, и тук 

се наблюдават текстове, които показват епидемията в глобален аспект. 

Информацията за ваксинирането в България все пак преобладава, както и 

подкрепата за ваксините.  

И трите електронни медии – 24часа.бг, Пловдив 24 и Сега – имат повече 

сходства, отколкото разлики при отразяването на мненията за ваксините. 

Преобладаващата подкрепа за ваксинирането, както и лицата, които се 
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изказват, са почти аналогични и в трите издания. Разлики се наблюдават в 

броя единици, както и в обхвата на новините. 

 

Коментар върху коментарите във Факти.бг (Сандрина Георгиева) 

Въпреки че голямата част от разгледаните и изследвани от мен текстове 

в сайта Факти.бг не изразяват антиваксърска позиция, коментарите под 

различните статии говорят друго. Голяма част от коментарите изразяват силно 

негативна позиция на гражданите. Някои от аргументите на потребителите са 

толкова крайни, че будят съмнение дали зад тях стоят реални хора. Освен това 

прави впечатление, че Факти явно не е медия, предпочитана от 

високообразованите членове на обществото, тъй като в коментарите често има 

правописни и пунктуационни грешки и думи и изрази, които не са характерни 

за писмената комуникация. 

Няколко примера (правописът запазен):  

- „И д и o т итe нe зacлужaвят руcкaтa CпутникV. Нeoбрaзoвaнитe 

дa ce бoцкaт c пoлиткoрeктнитe вaкcини. Кoлкo трябвa дa cи т . п, дa 

жeртвaш здрaвeтo cи зaрaди някaкви бръмбaри в глaвaтa.“ 

- „Ръгай чушки в боба за да е люта ракията и долу маските.“ 

- „Да се бодат, като не искат да живеят повече.“ 

- „да се ваксинираш е много по-страшно от грипа. камикадзетата 

след време ще усетят вторичните ефекти, ако засега им няма нищо“ 

- „Когато започнат да се раждат деца с малформации, ще ви питам 

кое, какво и как е уж ваксината.“ 

- „като са толкова за, защо не си ваксинират техните деца 

 

Още за „антиваксерските“ текстове (Божидар Хънтов) 

Внимателният прочит на данните показва интересен „комплексен“ 

резултат: Негативните нагласи, изразявани като мнения в медиите, са 

насочени не толкова към конкретна ваксина, а към „всички ваксини“ (17 от 

54). В публикациите не става дума за опасности и вреди за конкретни групи 

хора, а за опасности, засягащи всички (35 от 54). Тезата „против“ ваксините 
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няма също така и конкретен тип говорител – числата са разпределени 

приблизително поравно.  

Изводът, който може да бъде извлечен, според мен, е че негативните 

нагласи към ваксините в текстовете на изучените медии не са пропаганда или 

средство за изграждане на обществена опозиция срещу ваксинирането, а са 

по-скоро плод на несигурност и липса на вяра у хората. Предполагам би било 

полезно да бъде анализирано дали тези чувства са породени от недостатъчно 

познаване на тематиката, придружено от ниска степен на образование в 

отделни райони, съмнение в институциите и политическите управници, липса 

на доверие към самия препарат, индивидуално убеждение или друго. Това, в 

което можем да бъдем сигурни, е че в проследения период няма остри пикове 

и преобладаване на конкретни медии, говорители, ваксини или страни, в които 

се насажда негативно отношение към ваксинирането, а става дума за общо 

мнение на хората, разпределено поравно по всички анализирани от нас 

пунктове. Това, смятам, може да стане и основание за подобряване на 

ситуацията с бавни, но константни темпове. И за повече доверие на хората в 

науката. 


