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УКРАИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ  

(25 февруари-10 май 2022 г.) 

Студентски екип1 

 

UKRAINIAN REFUGEES IN THE BULGARIAN MEDIA 

(February 25-May 10, 2022) 

Student team 

 

Резюме: Текстът представя резултати от изследване на студенти от 

специалност „Европеистика“ (випуск „Симон Вейл“, учебна 2021/2022 г.), 

центрирано върху образа на украинските бежанци и похватите в 

изграждането му в българските медии. Резултатите от изследването се 

отнасят към първите два и половина месеца на войната в Украйна. 

Проследени са 35 онлайн и интернет базирани медии. Основни положения в 

медийната репрезентация са обобщени в заключителен текст. 

Ключови думи: украински бежанци, български медии 

Abstract: The text presents results of research carried out by students of European 

studies (Simon Weil graduation, academic year 2021/2022), centered on the image 

of Ukrainian refugees and the ways in which it is constructed in the Bulgarian 

media. The results of the study refer to the first two and a half months of the war 

in Ukraine. 35 online and Internet-based media were tracked. Basic aspects of 

media representation are summarized in concluding text. 

Keywords: Ukrainian refugees, Bulgarian media 

 

В студентския екип нямаше никакво съмнение, че „широката тема“ 

на предстоящото изследователско усилие е войната на Русия в Украйна. 

Състезаваха се различни конкретизации, но общото решение бе 

„Образът на украинските бежанци“. Осем месеца след началото на 

войната темата остава актуална – при нова фактология и като че ли 

донякъде „притъпени“ сетива. Обхванатите от студентското медийно 

изследване първи два месеца и половина от началото на войната във 

 
1 Изследването е осъществено от студентите по Европеистика (редовно обучение, учебна 2021/22 г.) Алекс 

Дачев, Александрина Балабанова, Богомил Байчев, Бисера Ангелова, Борис Автански, Борислава Пангалова, 
Васил Василев, Венелина Георгииева, Виктор Манчев, Виктория Недкова, Георги Атанасов, Георги Доков, 
Георги Меченов, Десислава Ганчева, Десислава Дюлгерова, Елица Кирилова, Есра Миланова, Златина Илиева, 
Ива Георгиева, Ивелина Иванова, Каролина Хараламбиду, Лилия Хаджийска, Лъчезар Благоев, Мария-
Магдалена Николова, Милица Николова, Мина Георгиева, Наталия Димитрова, Никол Иванова, Николета 
Манолова, Петър Христов, Петя Димитрова, Пламена Донева, Райчо Величков, Ралица-Кристин Иванова, 
София Иванова, Стилияна Алексиева, Христина Банкова. Научен ръководител на студентския екип е проф. дсн 
Снежана Попова. 



Студентски изследвания Студентски екип. Украинските бежанци в 

българските медии (25 февруари-10 май 2022 г.), 

с. 153-165  

 

Медиалог/ Medialog, бр. 12/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

154 

всеки случай остават важни за формирането и донякъде за по-

нататъшното развитие на този образ. Изработената в учебен режим 

изследователска методология позволява адаптиране за прилагане към 

следващ времеви период, чийто избор към момента изглежда неясен. 

  

Предварителното проучване (Алекс Дачев) 

Образът на бежанеца, обрисуван от българските медии в контекста 

на войната в Украйна, е разположен в палитра от теми – от същността на 

хуманитарната помощ и възможностите за нейното осъществяване, през 

статистики и данни, допълващи картината на бежанската криза, до 

политически становища и концепции за мястото на бежанците в 

развитието на военния конфликт и значимата тема за защитата на 

правата на бежанците.  

Говорителите по отделните теми също варират: от 

спомоществователи, като Наталия Еллис, организирала с помощта на 

съмишленици доброволчески инициативи в подкрепа на бежанците в 

град Пловдив, през представители на Кризисния щаб към МС, като 

неговия ръководител полковник Валери Рачев с редовна публична 

информация за мерки, действия, актуална статистика, също експерти в 

съответните сфери, засягащи правата на бежанците, като председателя 

на здравната комисия в парламента Антон Тонев за ползването на 

здравни права, до съобщения с базисен характер, каквото е започването 

на работата на граничната система за регистрация на украинските 

бежанци, представени от министър-председателя Кирил Петков.  

Основните лексеми, използвани при създаване на образа, са 

„бежанците“, „бежанците от Украйна“, „украински граждани“, 

„граждани на Украйна“; налични са окачествявания в конкретен 

контекст, характеризиращ конкретна група от вече споменатите 

(например „помилваните бащи“). Заглавията съдържат основно ключови 

думи, характеризиращи конкретно засегнатата област на живот 

(„Училище, банки, визи: Еврокомисията поръча как да се улеснят 
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украинските бежанци“, „Дневник“), или фраза, представяща определен 

факт („До момента у нас са влезли около 94 500 бежанци от Украйна“, 

bTV; „Бежанците от Украйна ще имат същите здравни права като 

здравноосигурените у нас“, БНТ).  

Образът на бежанеца е динамичен, конкретен, оформящ се като 

елемент от гражданското пространство с двустранен характер – от една 

страна е важен анализът на неговите възможности за оцеляване, 

неговите права, неговия статут, от друга страна – медията акцентира 

върху ролята на помагащия, която съществено допринася за 

доизграждането на представата за бежанеца, който не трябва да бъде сам. 

Интересен паралел с образа на бежанеца от войната може да бъде открит 

в новоизлезлия (към момента на работата върху изследването) филм на 

Ивайло Христов „Страх“ – българското предложение за чуждоезичен 

филм за наградите „Оскар“, анализиран и от чуждестранните медии. В 

него историята на Светла, приютяваща Бамба, бежанец от Мали, бягащ 

към Германия, предава посланието за страха от чуждия, от непознатия, 

който, от своя страна, се страхува от войната, като пресечната точка на 

тези страхове завършва с преодоляването им от желаещите свободата. 

 

Методологически уточнения 

Наблюдаваните медии са 35 – онлайн и интернет базирани2: 

24chasa.bg, bgonair.bg, blitz.bg, bnr.bg, bnt.bg, bntnews.bg, btv.bg, 

btvnovinite.bg, capital.bg, clubz.bg, dariknews.bg, dir.bg, dnes.bg, 

dnevnik.bg, есonomic.bg, epicenter.bg, glasove.com, gospodari.com, 

fakti.bg, flagman.bg, frognews.bg, lentata.com, mediapool.bg, monitor.bg, 

nova.bg, onovini.eu, offnews.bg, pik.bg, plovdiv24.bg, segabg.com, 

svobodnaevropa.bg, svobodnoslovo.eu, trud.bg, vesti.bg, webcafe.bg. 

 
2 При определянето им в помощ на екипа бе публикацията на Е-вестник за класацията на брояча Алекса на 

най-четените медии в българския интернет за 2021 г. (Е-вестник, https://e-vestnik.bg/33634/nay-chetenite-medii-

v-balgarskia-internet-2021-g-klasatsia-i-spravka-koy-koy-e/), към която бяха прибавени медии със специфични 

характеристики и насоченост. 
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Периодът на наблюдение е посочен и в заглавието на публикацията 

– 25 февруари – 10 май 2022 г. Началната дата не изисква обяснения, но 

за финалната дата 10 май следва да се припомни, че изследването е 

осъществено в рамките на академичното преподаване и отразява 

предпоставки на учебния график. 

 

Изучените комуникативни единици са озаглавени текстове, 

съдържащи ключовите думи „бежанец/бежанка/бежанци“ (лексема 

„бежан“), изписвани в търсачките на медиите. Предвид наличието на 

множество публикации, в които въпросните ключови думи се появяват, 

дори нееднократно, като бежанците са просто споменати около войната 

и собствено не са тема, екипът определи следните изследователски 

ограничения: Вземат се само текстовете за бежанци от Украйна в 

България; Не се вземат текстове, в които бежанците не са 

основна/водеща тема (като при определянето на тези текстове се взема 

предвид и заглавието, чиято роля при определени практики на четене в 

интернет се преценява като нарастваща). Съответстващите на 

споменатите изисквания текстове са кодирани чрез регистрационна 

карта с 16 показателя, чието съдържание става ясно в докладването на 

резултатите от изследването по-долу. 

 

Основни резултати от изследването 

Общият брой на комуникативните единици, селекционирани 

според вече описаните изисквания, е 1518. Медиите имат различен 

принос към това число. Всъщност само при три медии се наблюдават под 

10 единици, средно за медия единиците са 42.  

(Правим тук важно уточнение: всички резултати до края на текста 

са представени в брой единици, а не в проценти.) 
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Най-много публикации по изучаваната тема (над 60) се 

регистрират в следните медии: bnr.bg (198), bgonair.bg (101), bnt.bg (87), 

trudbg (74), offnews.bg (71), segabg (64), Plovdiv 24.bg (61), mediapool.bg 

(60). За някои от качествените параметри на писането за бежанци ще 

стане дума по-нататък. 

 

Ако приемем, че с озаглавяването се създава определена нагласа 

към текста и към темата за бежанците, от резултатите се вижда, че като 

цяло медиите предимно са съобщавали за решения и действия на 

държавата, работата на институциите, всекидневния живот на 

бежанците (констативна 710) и че са акцентирали повече подкрепа, 

благотворителност, доброволчество (позитивна 396), отколкото 

проблеми и неуредици (критична 280) (Фигура 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1 

 

Споменатите данни попадат във връзка с пропорцията на 

типовете разказ, предвидени от екипа за систематизиране на 

медийното съдържание. Както е обичайно за медиите, със забележителен 

превес във водеща позиция застават информационните текстове (1177), 

следват аналитичните (189) и свидетелските разкази (148) (Фигура 2). 
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Фигура 2 

Информационните текстове на медиите по темата за бежанците 

(таблица 1) носят чертите на обхванатия от изследването времеви 

период. Установяват се следните категории/подтеми:  

Таблица 1 

Ако е информация, то става дума за  

Хуманитарна помощ и осъществяването й (по-

общо) 

409 

Настаняване в хотели, домове и пр. 342 

Финансиране на бежанците 209 

Интеграция на бежанците (по-общо) 200 

Здравно осигуряване 131 

Права на бежанците 118 

НПО дейност и доброволчество 97 

Пазар на труда 94 

Преместване в държавни хотели и бази 72 

Образование на децата 68 

Допълнения и изменения на нормативни уредби 56 

Призиви за помощи за Украйна 49 

Свидетелства за войната 30 

Практични съвети (как да бъдат наети на 

работа, как децата да учат български) 

36 

Закрила за децата 25 

Лоши условия в центрове и хотели 12 

Друго 105 

Общо 2053 
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(повече от един отговор) 

В аналитичните текстове (таблица 2) се застъпват тèзи, 

разпределени по следния начин: 

Таблица 2 

Ако е коментар/анализ, застъпва се 

тезата 

 

Приемането на бежанци е зачитане на човешки 

права 

72 

Необходима е специална държавна политика за 

бежанците 

71 

Държавата трябва да осигури хотели, бази 42 

Бежанците трябва да се приобщят към 

порядките на страната 

29 

Приемането на бежанци утежнява 

икономическото положение на българите 

25 

Не се застъпва теза 24 

Бежанците са по-богати от нас 7 

Да не делим бежанците на бедни и богати 5 

Допълнения и  изменения на нормативни 

уредби 

1 

Друго 77 

Общо 353 

(повече от един отговор) 

Коментари и анализи доста над средното (което и 5,25 единици) в 

изучения период публикуват blitz.bg (17), mediapool.bg и frognews.bg (по 

13), fakti.bg (12), sega.bg, trud.bg и epicenter (по 11).  

Свидетелства и персонални казуси (таблица 3) , при средно 4,1 

единици, засилено публикуват 24chasa.bg (18), blitz.bg и 

svobodnoslovo.eu (по 12). 

Таблица 3 

Ако е свидетелство, персонален казус  

Говори се от „аз“ 70 

Смесени форми на аз- и преизказно говорене 36 

Говори се как някой видял, разказал 25 

Описания на събития 94 

Акценти върху преживявания, чувства 55 
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(повече от един отговор) 

Към характеризирането на работата на медиите със свидетелствата 

и персоналните казуси може да се добави, че най-често споделянето на 

лични впечатления и преживявания е в комуникация с журналист, 

предизвикано е от журналистически въпрос (66). Доста по-рядко (39) 

разкази на бежанци попадат в медиите след срещи с представители на 

институции и НПО. 

 

Кои са хората, които говорят за украинските бежанци и чиито 

изказвания медиите цитират/тиражират (фигура 5)? 

 Фигура 3  (повече от един отговор) 

Както се вижда от графиката, във водеща позиция като говорители 

се изявяват политиците (275), следват представителите на централната 

(248) и местната власт (202). Фактически една трета от появяващите се в 

медиите хора са в тази „първа група“ говорители. Политиците са 

произвели най-много коментари за ситуацията с бежанците (59). 
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Граждани, вкл. анонимни (133), доброволци (118) и самите 

бежанци (198) очертават „втора“ група говорители, към която условно 

можем да прибавим представителите на НПО (56). На тази група се пада 

почти една четвърт от общото говорене. 

Специализираните институции (157), ангажираните в работата с 

бежанците бизнеси (110) и звената в системата на здравеопазването (28) 

говорят във всяка тринадесета публикация. Може да се добави, че 

присъствието на тази група говорители е преди всичко информационно 

(участията им с анализ/коментар са общо 23). 

Различни експерти, сред които лекари и учители, говорят във всяка 

осма публикация (общо 166); публични личности и инфлуенсъри говорят 

в 46 публикации. 

 

Има ли вътрешно разнообразие в образа на бежанците?  

По-скоро не, като се има предвид, че числовото присъствие на 

жените и децата (в т.ч. непридружените деца) в началото на войната е по-

скоро резултат от описания на бежанския поток, отколкото на обмислени 

категоризации (фигура 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Фигура 4 

 

Какви изображения придружават текстовете за бежанците (фигура 

5)? Говорещите (а не просто показаните) бежанци в изучения период са 

съвсем малко. Иначе изображенията зависят от почерка на медията, но 
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не може да не се забележи, че документираните събития (363) отстъпват 

значително пред илюстративните изображения (612) и не надхвърят 

особено изразително портретните снимки на автори на текстове и 

изказващи се по въпроси на бежанците (287). 

Фигура 5 

Въпросът за отношението към бежанците в медийните текстове 

е много важен и към изясняването му е насочена група въпроси в 

регистрационната карта (фигура 6). Първият от тях е по-общ и показва, 

че според облика на текстовете като цяло преобладава неутралността 

(911), свързана с вече споменатото преобладаване на информационния 

разказ, и позитивното отношение (526), което в пъти превъзхожда 

негативното (81). 

 

Фигура 6 
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Допълнителна информация за отношението към бежанците в 

медиите дават два въпроса от картата, които търсят реакции на 

потребители към изразено в медийни тектове позитивно или 

негативно отношение към бежанците. За „реакции“ се приемат 

постовете към определен текст, т.е. публикуваните под него коментари 

върху същия медиен сайт3. Като цяло реакциите към позитивно 

ориентираните медийните публикации са повече (179), отколкото към 

негативно насочените (45).  

Към текстовете, в които е налице позитивно отношение към 

бежанците, са регистрирани повече реакции на несъгласие, отколкото на 

подкрепа (110:69). Към текстовете, в които е било изразено негативно 

отношение към бежанците, реакциите на подкрепа преобладават над 

оспорването (29:16). Колкото и малки да са в съпоставителен план 

числата, регистриращи по описания начин реакции на потребители, те 

показват, че с „прибавянето“ на коментарите на публиката негативните 

нагласи към бежанците имат склонност да се увеличават. Но въпросът 

каква е тази публика и доколко изобщо е „публика“ засяга не само темата 

за украинските бежанци. 

  

За заглавията и сравненията  

Коментар на Златина Илиева 

За провеждането на нашето изследване беше важно да зададем 

правилните въпроси в картата, за да успеем да откроим възможно най-

добре нюансите, които предположихме, че ще се появяват в хода на 

проследяване на медиите. Заложихме въпроси за типа публикации, за 

говорителите в тях, както и такива, които да потвърдят или опровергаят 

няколко очаквания и нагласи, които имахме към медиите.  

 
3 Като допълнително обяснение за особеностите на регистрацията следва да се отбележи, че не са следени 

реакции, прехвърлени към социални мрежи, и че реакциите за всяка отделна комуникативна единица/текст са 

отбелязвани с един отговор (по-скоро несъгласие, по-скоро подкрепа), получен като обобщение на първите 

десетина (и не повече от 20) поста. 
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Едно от очакванията ни беше категорично затвърдено: над 77% от 

текстовете са информационни, аналитичните и свидетелските разкази си 

разделят останалите проценти, като аналитичните имат лек превес. 

Българските медии предпочитат да предават дадена информация, 

отколкото да я анализират или коментират по някакъв начин. Но това, 

което привлича по-особено внимание, е стилистиката на самите 

заглавия. Макар да не сме проследили това със специално насочен 

въпрос, прави впечатление, че за заглавия понякога медиите си служат с 

цитати и мисли на други хора, най-често обществени личности, 

политици и т.н. Няколко примера, които можем да дадем: „51 лекари и 

65 сестри имало сред бежанците. До една година можело да им се 

признаят дипломите“ – ClubZ от 22 март 2022 г. (преразказани са думите 

на Александър Симидчиев от ДБ); „Радомир Чолаков: В ситуация на 

форсмажор продължава детската игра с управлението на страната“ – 

bnr.bg от 10 март 2022 г.; „Всеки бежанец от Украйна и не само, след 

като извърши престъпление в България, да бъде връщан там, откъдето е 

дошъл“ – trud.bg от 16 април 2022 г. (в статията се обсъжда Фейсбук пост 

на гражданин, а заглавието е от редакцията на медията); „„Без повече 

хуманност“: Правителството гони украинските бежанци от хотелите“ – 

economic.bg от 20 април 2022 г. (става въпрос за думи на Христо 

Проданов в качеството му на министър на туризма).  Използването на 

изказвания на обществени личности е напълно нормално, но когато 

техните твърдения се представят привидно като обективни факти, без да 

е ясно дали медията е проверила истинността им, това със сигурност 

поражда въпроси в мен като читател (дали медията наистина държи да 

информира хората, или това да бъде привлечено вниманието на 

читателите е нейният приоритет). 

Има и случаи, при които резултатите от изследването със 

сигурност опровергаха нашите очаквания. Когато правехме картата, 

решихме да включим и въпроса „Сравнявана ли е България с друга 

страна в отношението към бежанците?“. Възможните отговори на 
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поставения от нас въпрос бяха „Да, с положителен знак“, „Да, с 

отрицателен знак“ и „Не“. Изборът ни беше продиктуван от лични 

впечатления за изказвания, включително в медийното пространство, 

относно това къде се позиционира България по изпълнение, нагласи, 

изоставане и т.н. спрямо други държави. Ако си припомним част от 

репортажите и предаванията на живо по различните граници, със 

сигурност имаше сравнения за начина и готовността бежанците да бъдат 

приети и насочени. В медийните интернет версии обаче ситуацията се 

оказва различна: само в 85 единици (в около 6% от всичките) се съдържа 

сравнение, като сравненията с положителен знак са с лек превес. Разбира 

се, чрез съпоставянето може да се получи по-ясна представа дали 

държавата се справя успешно спрямо останалите европейски държави, 

но в случая смятам, че отсъствие на подобни сравнения може да е 

позитивно явление. Интерпретирам този факт като белег, че българските 

журналисти и общество не третират трагедията на украинските бежанци 

като място за надпревара – кой ще бъде най-добрият, а вниманието е 

насочено върху по-важното – всеки да помогне, доколкото и както може. 
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