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Резюме 

Проектът “Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в 

интернет” се занимава с проблема реч на омразата в интернет, насочена към 

мигранти, бежанци и търсещи убежище в седем държави на ЕС. Той фокусира 

върху потребността от по-ефективни отговори на гражданското общество спрямо 

речта на омразата в мрежата чрез споделяне и разпространение на добри 

практики и активно включване на местните общности в създаването и 

споделянето на въздействащи алтернативни наративи срещу ксенофобския 

дискурс.  

Медийният контент анализ на онлайн медии обхваща два периода – един през 

2016г. и един през 2017г., и се съсредоточава върху три медии – Нова телевизия, 

Blitz.bg и Novini.bg, избрани въз основа на тяхната популярност онлайн във 

фейсбук и туитър. Анализът комбинира два метода: традиционен медиен 

мониторинг и анализ, и алгоритъм за автоматиично търсене на данни, за да 

изследва равнищата на речта на омразата, представянето на мигранти и бежанци, 

динамиката и променливите аргументации.  

Булгарските медии и социални медии показват висока търпимост към езика на 

омразата. Те са по-малко регулирани в това отношение, отколкото повечето 

държави в ЕС, и прояви на реч на омразата рядко се докладват. Мадиите, макар 

като цяло неутрални, допринасят за увеличаване на разрива между възприятие и 

реалност. Определени събития отприщват проявите на език на омразата в 

мрежата. Въпреки че изглежда се наблюдава намаляване на онлайн 

съдържанието, съдържащо омраза, необходии са повече усилия за гарантиране на 

прозрачността и представянето на гласовете на мигрантите в българските медии.  
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1. Методология

1.1 Изследователски проблем и цели на изследването 

Изследователският проблем е дефиниран от основните цели на проекта, а именно 

да изследва, анализира, класифицира и сравни равнищата и тенденциите при 

езика на омразата спрямо мигранти в медиите и по-специално в социалните 

медии в държавите-участнички в проекта. Проучването обхваща периода 2016-

2017. Изследването използва разнообразни обществено достъпни ресурси, които 

са вече произведени в съответните държави, като доклади от извършен медиен 

мониторинг, медийни контент анализи, проучвания и др., както и специално 

разработен за целите на проекта инструмент – алгоритъм за автоматизирано 

търсене на данни, чието приложение е съпоставено със собствения медиен 

мониторинг.  

1.2 Обосновка на изследването 

Редица изследвание на речта на омразата онлайн вече са направени в отделни 

държави и в ЕС като цяло, но по-малко внимание се отделя на речта на омразата в 

мрежата, произведена “съвместно” от медиите и индивидуалните потребители: 

форумите с читателски коментари, поддържани от онлайн платформите на 

медиите, съдържанието на социалните медии (с потребителски коментари) на 

съответните медии. Нарастването на проявите на език на омразата в интернет, 

насочени към мигранти и бежанци, през последните две-три години не е 

задължително съпътствано от увеличаване на саморегулацията, законодателните 

или правоприлагащите усилия. Медийният контент анализ  е допълнение към 

продукта от дейност 1.1: Очертаване на националния контекст на езика на 

омразата в интернет в България, които съдържа оценка на превенцията и 

ответните реакции спрямо езика на омразата във всяка държава. Той цели да 

задълбочи разбирането за връзката между събития като планирани политически 
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изяви (като избори, референдуми), терористични атаки у дома и в чужбина, 

приток на бежанци и, от друга страна, определени местни реакции и равнища на 

речта на омразата онлайн. Анализът също цели да проучи извадка от различни 

популярни в мрежата медии и средата, която те създават за евентуална поява на 

реч на омразата в интернет. Това проучване и събраните данни представляват 

значителен принос към националните и европейски политики по отношение на 

прилагането на антидискриминационното законодателство и инициативите за 

противодействие на езика на омразата онлайн. Изводите от националния доклад 

ще бъдат последвани от препоръки, насочени към различни заинтересовани 

страни, в сравнителния доклад.  

1.3 Използвани дефиниции 

Изследването няма за цел да се впуска в теоретични дебати що се отнася до 

дефиницията на понятието „език на омразата“1 или за границите между свободата 

на изразяване и речта на омразата. За целите на това изследване, и като се има 

предвид липсата на обща международна дефиниция на езика на омразата, в 

рамките на проекта се използва определението, предложено от Съвета на Европа: 

„понятието ‚реч на омразата‘ ще се разбира като термин, който обхваща всички 

изразни форми, разпространяващи, подбуждащи към, улесняващи или 

оправдаващи расовата ненавист, ксенофобията и антисемитизма или други 

форми на ненавист, основани на нетолерантност, включително: нетолерантност, 

афиширана като агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и 

враждебност срещу малцинства, преселници и хора с имигрантски произход.”2 

Изследването също така ще се позовава на чл. 2.1 от Допълнителния протокол 

1 В настоящия доклад като синоними на „език на омразата” ще се използват по взаимнозаменяем начин също 
и  “слово на омразата”, „реч на омразата”, „враждебно слово”, „враждебно говорене” или „враждебна реч”, 
въпреки възможни, незначителни смислови различия. 
2 Appendix to RECOMMENDATION No. R (97) 20 of the Committee of Ministers on “Hate Speech." Adopted by the 
Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 October 1997 at the 607th meeting of the Ministers' Deputies 
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към Конвенцията за киберпрестъпленията,3 който гласи, че „расистки и 

ксенофобски материал“ означава всеки писмен материал, всяко изображение или 

всяко друго представяне на идеи или теории, които застъпват, насърчават или 

подбуждат към омраза, дискриминация или насилие, срещу всяко лице или група 

от лица, основани на раса, цвят на кожата, потекло, национален или етнически 

произход, както и на религия, ако се използва като претекст за всеки от тези 

фактори.“ Катом насока се използва и дефиницията на киберомразата и формите 

и механизмите, използвани за разпространение и насърчаване на омразата в 

интернет, предложена от Лигата срещу клеветата (Anti-Defamation League - ADL). 

„ADL дефинира киберомразата като всяко използване на електронни 

комуникационни технологии за разпространение на антисемитски, расистки, 

фанатизирани, екстремистки или терористични послания и информация. Тези 

електронни комуникационни технологии включват Интернет (т.е. уебсайтове, 

социални мрежи, генерирано от потребителите съдържание „Уеб 2.0”, сайтове за 

запознанства, блогове, онлайн игри, кратки съобщения и имейл), както и други 

информационни технологии на основата на компютри и мобилни телефони (като 

текстови съобщения и мобилни телефони).“4  

1.4 Изследователски методи 

• Алгоритъм за автоматизирано търсене и обработка на данни от

социалните профили на медиите онлайн

Първа стъпка: търсене на данни в интернет (web scraping/harvesting) – техника 

от компютърната наука за извличане на големи данни. Тази стъпка се прилага за 

ключови думи в туитър и фейсбук за извличане на подходяща информация (не 

3 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and 
xenophobic nature committed through computer systems (Strasbourg, 28.I.2003). 

4 От Responding to Cyberhate, Toolkit for Action (ADL), http://www.adl.org/internet/Binder_final.pdf 
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само ключовите думи) от социалните профили на националните медии. Втора 

стъпка: извличане и складиране на данни (data extraction) – информацията се 

организира и съхранява за бърз достъп за анализ. Трета стъпка: Анализ на данни 

с техниките Text Mining. Основната цел е да се превърне текстът в данни за анализ 

чрез прилагане на natural language processing (NLP) и аналитични методи. 

Методът Social Network Analysis също е използван чрез матрична алгебра и теория 

на графиките, която отразява взаимоотношения (връзки) между статистическите 

единици.  

Софтуерът, използван във всяка стъпка на методологията (Webscraping activity, 

Warehouse and Text Mining and Social Network Analysis) винаги е R с няколко 

допълнителни пакета. R е език и среда за статистически компютърни обработки и 

графики, създаден през 1980-те от Bell Laboratories (преди това AT&T, сега Lucent 

Technologies). Той включва модули за обработване и съхранение на данни, 

оператори за изчисление на метрици, интегриран сбор от посреднически 

инструменти за анализ на данни, графични модули за анализ и визуализация на 

данни и добре разработен програмен език, който включва дефинирани от 

потребителя екурсивни функции и възможности за вход и изход. 

• Медиен контент мониторинг

Методологията включва следните стъпки: 1/ мониторинг на три избрани медии, 

включително техните социални медии (фейсбук и туитър) в продължение на 

двумесечен период около избрано събитие през 2016г. и на една седмица през 

2017г.; 2/ мониторинг на три избрани медии, включително техните социални 

медии (фейсбук и туитър) в продължение на същите периоди, чрез алгоритъм за 

автоматизирано върсене на данни.  

Медийният контент анализ съдържа два компонента: 1/ количествен, основан на 

честотата на избраните думи в медийното съдържание (в заглавия, материали) и 

в генерираното от читателите съдържание (коментари, публикации в социалните 

медии); 2/ качествен, основан на типа отразяване на новина или история, 

съдържаща избраните думи: положително, неутрално или отрицателно. 

Ефективен подход е да се използват два критерия за определяне дали дадено 
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отразяване е положително или отрицателно: контекст и съдържание. Контекстът 

се отнася до начина, по който се поднася историята. Съдържанието се отнася до 

цялостните факти и тона на историята. Най-често контекстът и съдържанието 

съвпадат.  

Комбинацията от алгоритъм за автоматизирано търсене на данни и традиционен 

медиен контент анализ ще верифицира и валидира изводите на проучването и ще 

задълбочи разбирането за речта на омразата в онлайн медиите.  

2. Национален контекст

Според Съвета за електронни медии и Националния статистически институт – 

2014 броят на активните медии в България е както следва: печатни медии - 295 

westnika, 635 списания; радиостанции - 85; телевизии - 112. Общият годишен 

тираж на вестниците е 324 310 000. Интернет потребителите са 4,072 милиона 

(юли 2015, CIA World Factbook).  

Медийната среда в България – подобно на останалите пост-комунистически 

държави – се е влошила драматично след присъединяването към ЕС. Най-

значимите промени включват постоянно намаляващи приходи от реклама, 

оттегляне на чуждестранните медийни собственици, съществен спад на 

печатните тиражи и интензивно читателско преориентиране към дигиталните 

медии. В резултат някои от най-уважаваните традиционни медии се оказаха в 

ръцете на местни политици и бизнесмени, които с готовност ги използват като 

инструмент за спечелване на политическа и икономическа власт и разчистване на 

сметки с опонентите5. 

5 Даниел Пенев, Там, където политици и бизнесмени се превръщат в медийни пазачи, http://www.aej-

bulgaria.org/bul/p.php?post=8372&c=328  
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Според Световния индекс за свобода на медиите, публикуван ежегодно от 

Репортери без граници, България е преминала през най-голям спад в медийната 

свобода от седемте проектни държави. Докато през 2003г. България заема 34-то 

място от 158 държави, следва продължително влошаване от 2007г. нататък, до 

заемане на 113-то място от 180 държави през 2016г. – най-слабото представяне на 

страната досега. Струва си да се отбележи, че България е последна сред всички 

държави-членски на ЕС.  

Представянето на страната в докладите за свобода на медиите, ежегодно 

подготвяни от 'Фрийдъм хаус', регистрират подобно развитие. Българската преса 

многократно е била определяна като “частично свободна” от 2004 насам. Според 

проучване от 2016г., проведено от Фондацията за медийна демокрация, само 17% 

от българите вярват в независимостта на медиите. Основните заплахи за 

доверието на обществото са широкото разпространение на фалшивите новини, 

настроения против про-западната ориентация на България, както и видимият 

политически натиск върху водещата национална медиа.   

Проучването “Новините - Отблизо” на Асоциацията на европейските журналисти, 

която покрива 3556 журналистически произведения, публикувани или излъчени 

между февруари и април 2017, изследва медийното съдържание, тематичното 

разнообразие и използването на източници, анализирани във връзка с 

професионалните стандарти, поставени в Етичния кодекс на българските медии. 

Основното заключение на проучването е, че медиите са си поставили програма, 

базирана на бедствия и катастрофи, която поражда силен отзив у публиката и има 

силен психологически ефект върху нея. 

Тъй като проблемът с бежанците зае централно място в българските медии от 

септември 2013 насам, медиите допринесоха за изграждане на нов образ на врага, 

а именно на бежанците. Спекулатвното и почти винаги некомпетеното говорене 

за бежанците, експлоатирането на човешките стереотипи и предразсъдъци, 

приравняването на бежанци и терористи, както и липсата на ясно разграничение 

между термините “бежанец” и “имигрант”, постепенно са поставили образа на 

бежанеца на еднакво положение с традиционното въплъщение на врага в 
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българските медии, а именно ромите. По този начин бежанецът се превърна в нов 

проблем за българското общество. Според социологическата агенция Сова Харис в 

началото на 2016г. 60% от. Българските граждани смятат бежанците за заплаха за 

националната сигурност.  

Органът за регулиране на съобщенията е подложен на натиск от правителството, 

политиците и големи корпоративни интереси, освен това е в голяма степен 

неефективен при разрешаване на проблеми като реч на омразата. Докладът на 

ЕКРН за България прави извод, че системата за санкциониране нарушенията на 

съответните закони не е ефективна. Препоръка 17 предлага да се насърчи Съвета 

за електронните медии да предприеме мерки във всички случаи на 

разпространяване на езика на омразата.  

Според проучване, направено от Институт “Отворено общество” - София все 

повече и повече омразна реч се чува в България, най-вече насочена против 

ромите, но все по-често и против мюсюлманите поради бежанската криза и 

терористичните атаки. Успоредно с растежа на враждебната реч готовността на 

обществото да й се противопоставя намалява. 58% от респондентите през 2016г. 

отричат да са били свидетели на омразни изказвания, насочени към 

малцинствени групи и бежанци. 92% от гражданите са наясно с омразната реч 

към ромите. Омразата или вербалната агресия против мюсюлманите расте с 

голяма скорост - от 10.6% през 2014, до 38% през 2016г.        

Телевизията остава една от най-влиятелните медии, с които хората асоциират 

омразната реч - три четвърти от респондентите, които през миналата година са 

чули враждебна реч, са я чули от телевизията, твърди проучването. За разлика от 

проучванията през 2013 и 2014, през 2016 ролята на интернет като средство за 

разпространяваяне на омразната реч нараства. “Интернет вече е втората най-

важна среда за разпространяване на омразна реч”, казва докладът. Проучването 

на Института за социална интеграция също подчертава, че основният източник на 

реч на омразата са телевизионните канали, особено онези, свързани с патриочни 

и националистически партии и организации. 
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Комбинацията от катастрофалните сензационни новини и враждебния език се е 

превърнала в търговско-медийна практика, тъй като предизвиква реакции от 

аудиторията и стимулира рекламирането. 

3. Избор на ключови думи

За целите на автоматизирания алгоритъм за търсене на данни в социалните 

медии българският екип на проекта избра следните 10 думи:  

1. мигрант, мигранти

2. бежанец, бежанци

3. заплаха

4. терорист, терористи

5. ислямист, ислямисти

6. нелегален

7. талибан, талибани

8. сапун

9. чернилка

10. вън

Десетте ключови думи са идентифицирани въз основа преглед на национални 

изследвания и доклади за медиен мониторинг от 2016 и 2017г., свързани с езика 

на омразата в интернет, неговите канали, целеви групи, послания, бежанците и 

мигрантите. Проучените изследвания включват – заедно с други, изброени в 

частта на доклада за използвана и цитирана литература, следните източници:  
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- Проучване на фондация “Мисия Спасение”6 на четиринадесет анти-

бежански и ксенофобски фейсбук групи, което съдържа списък с най-

честите обидни квалификации на бежанци и мигранти (“талибани, 

предатели, чужденци, плужеци, паразити”); 

- “Представяне на ромите и бежанците в българските онлайн медии 

(“Мониторинг на медийното отразяване по време на официалната 

предизборна кампания, 24 февруари, 2017 – 24 март, 2017”), Теодор 

Спасов7, насочващо към семантичните кръгове на анти-бежанската 

реторика онлайн, свързани с бедствия и катастрофи: “напаст от скакалци”, 

“вълна от нашественици”, “поръчкови убийци”, “нечовеци/нечовешки”, 

“сексуални посегателства”;  

- Годишния доклад за човешките права на Българския хелзински комитет; 

- “Бежанците. Медиен образ и културни проекции”, Милко Петров, която 

очертава няколко фази в онлайн представянето на бежанците: от 

историите за личната драма през страха и противопоставянето до 

геополитиката и интересите на великите сили, до ислямския тероризъм и 

трафикиране8.   

Списъкът от идентифицирани ключови думи, свързани с имигранти и бежанци, е 

създаден да съдържа неутрални съществтелни (като “мигранти”, “бежанци”), 

дерогативни и пейоративни съществителни (като “чернилка”, “терорист”), 

прилагатлни, свързани с реч на омразата в интернет (като “нелегален”), и често 

6 Мисия Спасение, Op. cit., 6. 
7 Т.Спасов, op. cit., http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=8112&c=328    
8 ISO 690-2: 1997 : Милко Петров, Бежанци. Медиен образ и културни проекции, в: Newmedia21.eu. Media of 21 
century: Online edition for research, analyses, criticism  [online], 01 April 2016. Available from: 
http://www.newmedia21.eu/analizi/bezhantsite-medien-obraz-i-kulturni-proektsii/  
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използвани изрази на враждебна реч (“на сапун”). Екипът на проекта целеше да 

селектира представителна извадка от думи, както вече идентифицирани като 

често срещани при прояви на реч на омразата към бежанци и мигранти в 

интернет, така и да даде известно многообразие, тъй като автоматизираният 

алгоритъм не само анализира честотата на думите, но и отношението между 

избраните думи и  другата част от текста. Ето защо са избрани не само думи в 

негативна конотация.  

Избраните думи са верифицирани и финализирани чрез дискусия с 

Консултативния съвет по проекта за България. Консултативният съвет се състои 

от петима експерти с разнообразен опит в обласки като информационни и 

комуникационни технологии, образование и обучение, човешки права и 

ултикултурализъм: г-жа Мария Гурева, Отдел Студенти на Софийски университет; 

г-жа Ирина Толева, главен експерт към Комисията по гражданско общество и 

медии, Народно събрание, г-н Ивайло Иванов, преподавател по информатика в 

134-то СОУ и автор на учебници по инторматика за 9-ти и 10-ти клас, д-р 

Александър Политов, експерт в Институт за регионални и международни 

изследвания, г-н Ботьо Ботев, общински съветник в Столичен общински съвет.  

4. Избор на медии

За целите на изследването трябваше да се изберат три медии с активни туитър и 

фейскбук профили. Изборът следваше да се основава или на пазарния дял на 

онлайн аудитории, или на различни редакционни политически позиции по 

отношение на бежанците и мигрантите (неутрална, лява, дясна). Да се определят 

редакционните позиции на медиите в България е предизвикателство тъй като 

много малко от тях се самоопределят – например ако медиа принадлежи или е 

асоциирана с политическа партие (като телевизия Алфа и политическа партия 

Атака, или вестник Дума и Българската социалистическа партия). Дори 

официално запитване до главните редактори да определят своята медиа в 
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политическия сектор не би било ефективно и не би довело до валидни и 

приемливи изследователски заключения.  

Ето защо екипът на проекта, подкрепен от консултативния съвет, реши да базира 

избора на онлайн медии на популярността им, измервана в брой 

посетители/последователи/харесвания. Някои медии имат много добре 

поддържани фейсбук профили, но нямат туитър и следователно не са подходящи 

за за целите на автоматизирания изследователски алгоритъм. Между 1 март и 10 

март, 2017г. беше направен преглед на най-популярните 28 медии с налично 

съдържание онлайн и профили в туитър и фейсбук: телевизии, радиостанции, 

вестници, телеграфни агенции и онлайн новинарски портали. В допълнение бяха 

използвани данни от измерванията “Gemius”, налични на www.audience.bg. По-

долу са резултатите от прегледа:   

Март 10, 
2017 

Медиа Фейсбук харесвания Туитър последователи 

Те
ле

ви
зи

я 

БНТ 75 500 12 909 

НОВА 452 000 6 087 

вTV 411 010 - 

вTV новини 209 330 8 670 

По света и у нас 17 847 7 271 

БНТ 2 9 088 1 023 

BiT TV 54 654 118 

ON AIR 69 610 4 472 

Канал 3 36 999 317 

 Алфа 
Tv/политическа 

партия Атака 

18 448 - 

Телевизия Европа 13 667 - 
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О
нл

ай
н 

но
ви

на
ск

и 
по

рт
ал

и 

Фокус 16 653 1 817 

Mediapool.bg 22 601 6 295 

БTA 15 176 874 

Блиц 765 500 4 122 

ПИК 75 809 - 

BGNES 71 587 3 138 

Vesti.bg 12 151 7 712 

Novini.bg 760 429 4 125 

DarikNews.bg 90 982 - 

Novinite.bg 25 940 5 749 

Ра
ди

о БНР 8 115 513 

Дарик Радио 3 842 - 

Ве
ст

ни
ци

 

24 часа 162 619 10 460 

Капитал 161 828 120 237 

Сега 39 774 10 941 

Труд 2 021 8 193 

Дневник 72 974 114 750 

Другият критерий, използван за избор на медии, беше броят публикации, 

съдържащи думите “мигрант” и “бежанец”. Целта беше да подложим на 

автоматизирано търсене профилите в социалните медии на медии, които се 

интересуват от темата за бежанците, а не я игнорират.  
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В резултат на прегледа и по-горния критерий следните три медии с фейсбук и 

туитър платформи бяха избрани:  

НОВА телевизия: 65 милиона посетители през 2016; 452000 фейсбук приятели; 

6087 последователи в туитър. Следните интернет адреси бяха подложени на 

автоматизирано търсене на данни: 

http://nova.bg/ 

facebook.com/Nova.bg/ 

twitter.com/NoviniteNaNova 

BLITZ.BG: 66.8 милиона посетители през 2016; 760429 фейсбук приятели; 4122 

последователи в туитър. Следните интернет адреси бяха подложени на 

автоматизирано търсене на данни: 

www.blitz.bg 

facebook.com/blitz.bg 

twitter.com/blitz.bg 

Според данните на Gemius Бриц е най-четената българска медиа онлайн през 

2016. В периода 6 – 19 март, 2017, Блиц е на второ място по публикации, 

съдържащи думите “мигрант” или “бежанец” (в единствено или ножествено 

число). Общият брой на тези публикации е 78, което означава средно 5.6 

публикации с тези думи на ден.  

Novini.bg: 149.4 милиона посетители през 2016; 160000 фейсбук приятели; 4125 

последователи в туитър. Следните интернет адреси бяха подложени на 

автоматизирано търсене на данни: 

www.novini.bg 
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Facebook.com/Novini.bg 

Twitter.com/Novini.bg 

Според данните на Gemius Novini.bg е третата най-четена българска онлайн медиа 

през 2016. В периода 6 – 19 март, 2017 новинаската платформа е на трето място по 

публикации, съдържащи думите “мигрант” и/или “бежанец” – 52 общо, или 

средно 3.7 публикации на ден.  

5. Изследователски резултати

Тъй като автоматизираното търсене и анализът целяха да открият корелации 

между динамиката на езика на омразата в интернет и специфични събития, 

свързани с мигранти/бежанци в държавите-партньори по проекта, 

изследователската методология изисква всеки изследователски екип да 

идентифицира и селектира едно значимо събитие, което се е случило през 2-16г. и 

е свързано с имигранти и бежанци.  

Проектният екип избра един от случаите в България на “ловци на бежанци” като 

един от първите примери, предоставили платформа за реч на омразата в 

централните медии и вследствие даване на публичност на явни призиви за 

физическо насилие и смъртни заплахи. Група граждани се самоорганизират като 

милиция, за да залавят и арестуват нелегални имигранти е района на Странджа, 

близо до границата с Турция. Първо bTV показва репортаж на 18 февруари, 2016г. 

за историята на Динко Вълев от Ямбол, който неколкократно залявял бежанци на 

границата с Турция. Други телевизии подхващат темата с интервюта с Динко. 

Непоследователната реакция на правителството, която в началото е похвала и 

поздравления, също допринася за масирано медийно отразяване, включително и 

в световни медии като Independent, Euronews, Newsweek и др. През май Динко и 

групата му “арестуват” трима млади мигранти. Групата записва на видео 

действията си и публикува видеото в социалните медии, където то се 

разпространява мълниеносно. Във видеото се виждат трима мигранти, които 

лежат на земята, а ръцете им са вързани с кабели “свински опашки”, докато 
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водачът на групата Динко явно изразява враждебни нагласи към тях и намерение 

да защитава страната от тях. Случаите на лов на бежанци предизвикват огромен 

обществен дебат и печелят незабанва популярност.  

За да тестваме изследователската хипотеза, че речта на омразата в мрежата се 

увеличава около релевантни събития и достига връх веднага след събитието (ако 

е спонтанно и неочаквано), или непосредствено преди събитието (ако е 

планирано политическо събитие като избори), и автоматизираното търсене на 

данни, и медийният контент мониторинг на избраните три медии и техните 

платформи в социалните мрежи обхващат двумесечен период около избраното 

събитие през 2016г.: от 11 март, 2016, до 11 май, 2016г.  

За да наблюдаваме дали езикът на омразата онлайн намалява или се увеличава 

чрез сравнение на изявите през периодите на мониторинг в две последователни 

години, е избран също и период през 2017г.: от 28 май до 3 юни, 2017г., като трите 

медии и социалните им платформи са подложени на автоматизирано търсене и 

медиен контент мониторинг.  

На трето място, изследването има за цел да се анализират различията в 

търпимостта на медийната среда към езика на омразата и да идентифицират 

евентуални поведенчески различия между социалните платформи Фейсбук и 

Туитър, както и читателски коментари там, където са допустими, за потребители, 

които искат да се включат в разговор, да споделят идеи и да взаимодействат един 

с друг. 

5.1 Обхват на анализа 

Автоматизираното търсене на данни селектира и анализира над 200000 единици 

от профилите в социалните медии на избраните медии:  
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Нова телевизия Blitz.bg Novini.bg 
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Медийният контент мониторинг на избраните медии включи около 300 единици 

от всяка медиа, като създаде извадка на база на ключовите думи. В допълнения 

беше изследвано и анализирано медийното съдържание и контекст.  

5.2 Ключови думи и образа на бежанците и мигрантите 

Ключовите думи присъстват в значителна част от всички коментари и 

публикации по време на наблюдаваните периоди. Средно за трите анализирани 

медии процентът на фейсбук постове и коментари, които съдържат ключовите 

думи (мигранти, бежанци, заплаха, ислям и пр.) от общия брой моментари е 24%. 

Този процент варира между 8% за Blitz.bg (164 от общо 2016 публикации) до 65% 

в Novini.bg (2499 от общо 3838 публикации). В същото време медийност 

съдържание, свързано с бежанци и мигранти, е по-малко от 7% от всички 

материали в медиите. Следователно темата има потенциала да бъде от много 

голям интерес за медийната аудитория и да предизвиква словесни реакции в 

интернет. 
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Фиг. 1: Облак на ключовите думи 

Облакът, съдържащ избраните ключови думи и думите, най-често асоциирани с 

тях, показва, че най-често използваната смислова връзка е между “бежанци” и 

“заплаха”, следвана от “терорист” и производни думи, “нелегален” и “ислямист”. В 

допълнение облакът от думи показва тхре други семантични вериги: географска – 

откъде идват бежанците/заплахата (“Средиземно” (море), “Македония”, 

“Поморие”); геополитическа – една от причините за бежанската криза 

(“Германия”); и медиите като източник на информация за истории, съдържащи 

ключовите думи.  
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По-дълбоко систематично изследване на връзките и взаимоотношенията между 

“бежанци” и останалите ключови думи показва три основни семантични групи:  

Фиг. 2: Мрежа от ключови думи 1 

Горната семантична верига показва асоциациите на думата “бежанци” със заплахи 

за здравето: медицинско, лечение, афганистански, бежанци, върна и др. Поради 

трудните и понякога катастрофални условия на пътуване и живот на бежанците 

те пораждат страх от разпространение на заболявания у приемното население. В 

някои случаи капаните на местната пропаганда, заложени от политици, усилват 

тези недоказани обвинения и дори водят до блокади на бежански лагери. Освен 

това, препоръчаните от Световната здравна организация ваксинации за бежанци 

също предизвикват противоречия, тъй като неотдавна България преживя 

недостиг на ваксини, който предизвика голямо обществено недоволство.  
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Втора семантична група се формира около думи, свързани с терористична 

заплаха: терорист, перористична, заплаха, данни акт. Думите в тази група се 

свързват и с политическото управление (“министър”), с обществени събития и 

събиране на голям брой хора (“рок”, “фестивал”). Групата отразява нагласата, 

макар и аналитично и статистически недоказана, че терористите се възползват от 

бежанскитв вълни, за да извършват атаки, или че бежанците са по-склонни към 

радикализация от другите.  

Фиг. 3: Мрежа от ключови думи 2 

Третата семантична група се основава повече или по-малко на факти, репортажи 

за събития, понякога свързани с прояви на хуманност и емпатия и фокус върху 

страданието на участниците. Тя предполага детайлен неутрален разказ с думи 

като “мигранти”, “полицай”, “изчезнали”, “загинали”, “спасени”.  
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Фиг. 4: Мрежа от ключови думи 3 

Медийният мониторинг и контент анализ на трите медии разкри и допълнителни 

важни аспекти на образа на мигрантите и динамиката в обществените нагласи.  

Между март и май 2016г. Нова телевизия е публикувала 50 информационни 

единици (някои от тях генерирани от зрителите в рубриката “Моята новина”), 

свързани с мигранти и бежанци. Думата “мигрант” (и производни) се споменава 

48 пъти, “бежанец” – 47 пъти, “терористи” във връзка с мигранти – 30 пъти, а 

“заплаха” – 61 пъти. Това означава, че средно поне един път на ден се прави 

връзка между мигранти/бежанци и заплаха. През 2017г. ситуацията е подобна и в 

периода са се случили значими събития като атаката с врязалия се автомобил в 

Лондон и катастрофата с трафикираните мигранти на магистрала в България. In 

2017 it is similarly there were significant migrant related events like the London Като 

цяло, материалите са неутрални и базирани на фактите, особено при репортажи 

за събития в чужбина: атаката в Брюксел, бежански брожения в Гърция и др. Все 

пак се изполсват някои стилистични похвати, за да се засили интересът и да се 

превърне фактологията в сензация и хипербола, например главните букви и 

„Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет” - 
JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 

26 



Този проект е съфинансиран от  
ПРОГРАМА „ПРАВА, РАВЕНСТВО И 
ГРАЖДАНСТВО/ПРАВОСЪДИЕ“ 
на Европейския съюз 

удебелен шрифт в заглавията (“МАСОВ БОЙ МЕЖДУ МИГРАНТИ: Поне 10 души са 

ранени. Бой и ранени в бежанските лагери в Гърция”), съобщения за 

ексклузивност (“САМО ПО НОВА: Разказ на мигрантите, оцелели при катастрофата 

на “Тракия”). Новинарското отразяване на български събития е по-детайлно: 

действията на Динко (избраното събитие) са отразени в 12 информационни 

единици и 2 материала от “Моята новина”, предоставени от зрители. 

Читателските/зрителските коментари са силно разделени за и против Динко. 

Нова телевизия изглежда използва това, за да предизвиква по-нататъшна 

реакция – виж например рекламата за предаването Ничия земя на 4 март, 2017г.: 

“Знаем, че ще си навлечем гнева на много хора, защото му даваме трибуна. Но той, 

скъпи сънародници, е тук. Той е слонът в стаята, за който не говорим. Но ние ще 

говорим. Не подценявайте Динко, уважаеми зрители.” За сравнение, през двата 

периода на мониторинг имаше само един изцяло положителен материал, свързан 

с мигранти и малцинства.  

Мнозинството читателски коментари във фейсбук, провокирани от неутралното в 

общи линии медийно отразяване, са силно негативни. Очертават се ясни 

тенденции по отношение на групите, към които е насочен езикът на омразата: 

докато в началото на наблюдавания период основната жертва са самите мигранти 

(наричани маймуни, терористи, престъпници и с много други обидни 

квалификации),  с течение на времето все повече езикът на омразата се насочва 

към считаните за виновници за ситуацията – приблизително 2/3 от проявите с 

насочват към национални и европейски политически лидери, полицията, 

неправителствените организации (наричани предатели, толерасти, боклуци).  

Novini.bg публикува 23 статии с избраните думи през периода на мониторинг през 

2016г., поито предизвикват 880 коментара, а през периода за набл’дение през 

2017г. – 30 статии с 801 коментара. Гореописаните тенденции се наблюдават и в 

тази медиа – статиите са предимно неутрални, докато коментарите във форума и 

във фейсбук са изцяло негативни, като някои от тях съдържат реч на омразата. 

Отразяваните международни събития, свързани с мигранти и бежанци, 

предизвикват негативни, но по-малко враждебни словесни изяви. Невативността 

и езикът на омразата се засилват със синдрома “не в моя заден двор”: вместо да се 
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подходи към ситуацията като споделена отговорност и да се търсят устойчиви и 

хуманни решения за смятаната за най-сериозна глобална бежанска криза в 

историята, коментарите се занимават главно с това да се държат бежанците 

извън държавата ни, и – когато ситуацията стане неудържима – изгонването им. 

Този подход на “прехвърляне на бремето” е симптоматичен за отговора на 

България на масовата бежанска вълна.  

Редакторската политика на Blitz.bg е по-малко неутрална и следователно 

привлича читателска аудитория, която създава повече коментари като 

количество и по-нетолерантни и националистически публикации като качество. 

По време на мониторирания период през 2016г. Блиц публикува 13 материала за 

избраното събитие (почти същия брой като Нова), които обаче са били прочетени 

156624 пъти и са породили 857 читателски коментара. Най-популярните статии с 

над 10000 прочитания имат сензационни заглавия, които съдържат жаргон и 

обиден език под формата на цитат, например “Ловецът на бежанци: Критикуват 

ме тъпи и ограничени хора от БХК, а аз защитих България! (VIDEO)”. Dвете най-

четени статии, свързани с мигранти, през мониторираните периоди през 2016 и 

2017г. са “The two most read articles related to migrants from the monitored periods in 

2016 and 2017 are: “Европа скочи срещу България: Опасни сте за Европа! Западни 

медии ругаят родните власти, че допускат и поощряват граждански арести на 

мигранти” (12 април, 2016г.; прочетено 31878 пъти, 180 читателски коментара), и 

“Нагъл мигрант се промъкна в камиона на лют български тираджия и направи 

най-голямата грешка в живота си – УНИКАЛНО ВИДЕО” (9 юни, 2017г.; 31898 

прочитания, 21 коментара).  Очевидно е, че заглавията не само предизвикват 

интерес със сензационност и жаргон и привличат читатели, които навигират през 

текстуалния пейзаж, но те също така поставят историята в определен контекст и 

променят “защо” хората четат статията, определят тона на интерпретация и 

коментари.  

Читателските коментари както във форума, така и във фейсбук, съдържат 

множество примери за език на омразата срещу трите главни целеви групи: самите 

мигранти, българските неправителствени организации, които защитават 

човешките права на мигрантите, заедно с някои медии, и Европа като цяло като 
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метафора за геополитиката, причинила България да търпи нашествие от бежанци 

по Балканския маршрут. Последната група включва също и Турция и Русия. 

Ангела Меркел се възприема като въплъщение на злото като политикът, който 

предаде християнска Европа и чиито действия ще причинят (само)разрушението 

на Европейския съюз.  

В редки случаи има и някои положителни читателски коментари, които 

призовават аудиторията за се постави на мястото на бежанците – по време на 

мониторирания период през 2016г. неблюдавахме три подобни коментара. 

Всички те са категорично отхвърлени от читателите с прояви на още език на 

омраза и са получили повече от 100 знака за нехаресване. Струва си да се 

отбележи, че част от генерираното от читатели враждебно съдържание не само 

все още е достъпно в интернет, но и освен враждебно то директно призовава към 

физическо насилие и съдържа заплахи към граждански активисти, най-често към 

Красимир Кънев, председател на Българския хекзински комитет. Важно е да се 

отбележи също така, че г-н Кънев беше нападнат и бит на улицата в София по-

късно през 2016г.  

Отново почти идентично с Нова телевизия по време на двата периода на 

мониторинг в Блиц има само една статия с позитивно съдържание и контекст, 

свързана с мигрантската тематика (03 юни, 2017г., “Доброволци събират дрехи и 

дарения за бежанците в София”), прочетена само 394 пъти.   

В заключение можем да заявим, че наблюдаваното и анализираното медийно 

отразяване на темата за мигрантите и бежанците най-често е изпълнено със 

страхове и фрустрации. Обикновено отразяването следва събитията и е по-скоро 

репортажно, дава ежедневни доказателства и свидетелства за събития, и почти 

никога не се опитва да концептуализира причините и последиците за бежанската 

криза. Популярните медии – и телевизията, и онлайн новинарските платформи – 

сякаш остават встрани от задълбочените интерпретации по темата, които остават 

ограничени в няколко печатни политически списания в България.  
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Медиите, и особено някои от тях, допринасят за оформяне на негативно 

обществено възприемане на мигрантите и бежанците. Те разпространяват реч на 

омразата чрез цитати и враждебни читателски коментари в читателските форуми 

и фейсбук.  

5.3 Събитие, свързани с бежанци, и език на омразата в интернет 

Какво се очакваше, изследването показа ясно преливане между онлайн и офлайн 

проявите. Идентифицираното събитие за 2016, свързано с бежанци и мигранти, и 

двумесечният период на мониторинг ни позволиха да наблюдаваме определена 

динамика в езика на омразата в мрежата.   

Фиг. 5: Март – май 2016, Нова телевизия, активност във фейсбук  
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Фиг. 6: март – май 2016, Нова телевизия, фейсбук активност с избраните думи 

Както показват тези фигури за фейсбук активността на Нова телевизия, 

събитията, свързани с бежанци, са сред онези с най-голям потенциал да 

провокират фейсбук активност: някои от върховите точки на активността във 

фейсбук съвпадат със събития, свързани с миграцията, и съответната употреба на 

избраните ключови думи в интернет. Както се вижда от втората фигура, 

избраното събитие и видеото с Динковата парамилиция, която арестува бежанци, 

е на второ място по свързани с миграцията публикации, изпреварено само от 

терористичният акт в Брюксел през март 2016г. – трите координирани 

самоубийствени взрива, довели до смъртта на 35 души и стотици ранени.  

Резултатите от наблюдението на фейсбук активността на другите две 

анализирани медии се много подобни и подкрепят тази тенденция:  
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Фиг. 7: март – май 2016, Novinite.bg, активност във фейсбук 

Фиг. 8: март - май 2016, Novinite.bg, активност във фейсбук с избраните думи 
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Фиг. 9: март – май 2016, Blitz.bg, активност във фейсбук 

Фиг. 10: март - май 2016, Novinite.bg, активност във фейсбук с избраните думи 
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Освен терористичната атака в Брюксел и избраното събитие, други събития, 

предизвикали увеличаване на честотата на селектираните думи, свързани с 

мигранти и бежанци, по време на наблюдавания период през 2016г. включват 

сблъсъци между мигранти и полиция в бежански лагер в Идомени, Гърция (07 

April, 2016), самоубийствен атентат в Кабул, Афганистан (31 May, 2017), 

подписването на протокола за прилагане на споразумението за реадмисия между 

ЕС и Турция (05 May, 2016).   

Набраните данни показват, че има определени събития, които отприщват 

реакции и повлияват драстично на изразяването на омраза, като предоставят 

повод и фон за враждебни коментари в съответните медии. Тези събития могат 

грубо да бъдат разпределени в три различни групи:  

• Реакции на престъпления или атаки у дома или в чужбина: особено

терористични атаки, но също и мерки за “защита на държавата”;

• Реакции на европейски политики: предоставяне на статут на убежище,

квоти за разселване, които изглеждат несправедливи на хората,

споразумения между ЕС и Турция и др.;

• Реакции на други специфични събития, които разделят обществото: отказ

на български кмет да издаде личи документи на бежанци, масови местни

протести, целящи да забранят на двама афганистански тинейджъри да

посещават местното училищe и др.

Най-големите онлайн стимуланти – случки и събития с потенциал да 

отприщват/мобилизират реч на омразата, са събития, в които бежанци и 

мигранти са (са представени като) извършители.  

Анализът от наблюдението не успя да стигне до категорично заключение дали 

речта на омразата в интернет се е увеличила или намалила между 2016 и 2017г. 

Извадката от анализирани периоди и данни не беше достатъчна да тази цел. Още 

повече, че много ключови думи са зависими от контекста, така че се изискваха 

сложни търсения и взаимовръзки, за да се гарантира точност на данните. Освен 
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това търсехме и неутрални разговори за расизма и ксенофобията, за да измерваме 

равнищата на враждебна реч, съотнесена с конструктивния дебат.  

Една от наблюдаваните значими метаморфози в обществените реакции е 

промяната във възприемането на Динко: от “национален герой”, “истински 

българин” и “патриот” през 2016г. до “полуграмотен селянин” и “клиент на 

прокуратурата” през 2017г.  

Наблюдението показа освен това, че макар броят на хората, които четат 

материали, свързани с мигранти, да остава почти същия като цяло, броят на 

читателските коментари във фейсбул или в читателските форуми е намалял 

значително. Така по време на мониторирания период през 2016г. свързаните с 

бежанци публикации в социалните медии на Нова телевизия са предизвикали 

средно между 70 и 85 коментари, през 2017 коментарите достигат най-много 30, 

дори когато има значително и драматично събитие като катастрофа на микробус 

на магистралата, завършила със смъртта на 9 трафикирани през територията на 

страната мигранти. Подобно е положението в Blitz.bg, където  13-те свързани с 

темата статии през периода на мониторинг през 2016г. са били прочетени 156624 

пъти и са предизвикали 857 коментари, докато през май – юни 2017г. статиите, 

съдържащи ключовите думи, са 19, прочетени са 90694 пъти и са предизвикали 

163 коментари от читатели.   

Не може да се направи категоричният избод, че речта на омраза в интернет 

намалява. Можем да покажем обаче, че материалите, свързани с бежанци и 

мигранти, провокират по-малко генерирано от потребителите съдържание, 

включително и враждебно. Трудно е да се определят причините за това, които 

може да варират между нараснало осъзнаване на проблема, по-добра 

(само)регулация на социалните медии, привикване с явлението бежанци и 

изхабяване на темата, както и други възможни основания.   
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5.4 Поведенчески различия между социалните медийни 
платформи 

Туитър не е постигнал широка популярност в България, а и в Източна Европа като 

цяло. Това е 21-ва по честота на посещения интернет страница в България9. 

Вероятно поради езикови ограничения има ограничени възможности за 

трансгранични взаимодействия (ретуитове, споделяния). Докато фейсбук е 

общност, основана на споделени интереси и познанства, свързаността в туитър се 

основава главно върху съдържание. Комбинация от различни фактори, 

включително ограничението за микроблог от 140 знака, естеството на 

платформата, подходяща за събития в реално време, правят туитър медиата по-

малко развита в България от фейсбук. Обемът от туитове, които съдържат 

специфичните избрани думи, е съвсем малък и сферите от национални туитове не 

се синхронизират около събития и проблеми, свързани с бежанците. Нова 

телевизия няма съдържание в туитър през двата периода на мониторинг, 

свързано с бежанците, с изключение на някои снимки от арестите на Динко от 

полицията. Blitz.bg също изобщо не използва туитър да разпространява новини, 

свързани с мигранти – и през двата периода няма туитове с подобно съдържание.  

Фейсбук обаче е не само най-популярната социална медиа в България с 45% от 

населението (3.3 милиона) национални потребители10, но изглежда осигурява 

най-благоприята среда за новини и коментари, свързани с бежанци и мигранти, 

включително и език на омразата в интернет. Фейсбук е много достъпен. 78.78% 

от българските потребители го използват през мобилните си телефони11 и го 

проверяват средно по 45 пъти на ден. Затова медиите развиват своите фейсбул 

профили. Нова телевизия например има не само официален профил на медията, 

но и фейсбук страници на всички значими програми и предавания като новини, 

забавни предавания и пр.  

9 TranslateMedia Ltd., https://www.translatemedia.com/translation-services/social-media/eastern-european-social-
media/  
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Въпреки политиката за саморегулация на фейсбук за ограничаване на езика на 

омразата в мрежата, въведена преди повече от година, която позволява на 

потребителите да докладват враждебно съдържание, а администраторите да го 

отстраняват, враждебните коментари във фейсбук по време на двата периода на 

мониторинг през 2016 и 2017г. на моменти достигат епиденични размери. Една 

от основните причини за това е масовият отказ от докладване на 

дискриминационно съдържание. Ново проучване на Българската академия на 

науката (юни 2017г.) показва, че 2/3 от българите – и особено младите, 18-25 

годишните – вярват, че речта на омразата е част от свободата на словото и 

следователно трябва да се толерира, а не да се докладва и/или санкционира.  

Анализът изследва също и как новинарските медии управляват разговорите със 

своите аудитории в една все по-токсична интернет среда и като резултат 

индентифицира читателските форуми като рискови пространства за прояви на 

език на омразата в мрежата. Анализът се сблъска с обиден тон и лошо качество на 

много онлайн разговори, които са едновременно обидни и нападателни. 

Медийните компании, които подлежат на по-сериозен контрол като 

мониторираната Нова телевизия, изобщо не допускат коментари под 

материалите си на интернет страниците си, като изместват разговорите към 

фейсбук страници, които – според българските власти (например решение на 

Централната избирателна комисия) не са медии. Читателският форум на Blitz.bg 

не е модериран, връзката на сайта към “Условия за ползване” не е активна, не 

съществува опция за докладване на неподходящо съдържание. Читателският 

форум на Novini.bg също не е модериран, нито изисква регистрация на 

потребителите. Медийните редактори правилно посочват, че коментарите са 

важни, те допринасят към дебата, предоставят идеи и материал за бъдещи 

истории и новини, насърчават многообразието на мнения и увеличават трафика 

към интернет страницата. Има и други съображения, за да се търпи настоящата 

10 Profit.bg, https://profit.bg/tehnologii/kolko-balgari-polzvat-facebook/  
11 Пак там  
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ситуация, като цената на евентуална модерация и факта, че редакторите не носят 

отговорност за враждебни коментари на читателите.  Въпреки това е необходимо 

да се вземат мерки, за да се изкорени езикът на омразата в интернет и особено да 

се прекъсне връзката му с със средствата за масово осведомяване.  

6. Изводи

• Можем да подкрепим изследването на Кинг и Сутън (2013)12 за

мобилизацията и струпването на кибер омраза около доминантни събития.

Както аутоматизирания, така и традиционния медиен мониторинг

показват, че определени събития имат потенциала да отприщват масови

онлайн реакции и език на омразата. Най-често тези събития са свързани с

атаки, терористични актове и други подобни, при които мигрантите са

считани за извършители; следват политическите развития, свързани с

бежанската ситуация и мигрантите, както и местни/национални събития,

които разделят обществото.

• Образът на мигрантите в медиите и социалните медии е динамичен и се

променя с времето. Тенденцията е в посока дехуманизация, доминирана от

малък обхват негативни аргументи и по-малко отразяване на възможните

положителни аспекти. Негативната аргументация все повече се групира

около геополитиката и трафика, както и националната сигурност,

обществения ред и благосъстояние.

12 King, R. D., & Sutton, G. M. (2013). High Times for Hate Crime: Explaining the Temporal Clustering of Hate Motivated 
Offending. Criminology, 51(4), 871–94.  
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• Медийното отразяване на теми и събития, свързани с мигрантите и

бежанците, показва някои проблеми с точността, изопачаването,

употребата на езикови стереотипи, сензационност. Макар подобни

редакционни политики да имат потенциала да привличат медийна

аудитория в краткосрочен план, в резултат от тях се увеличава пропастта

между между действителността и възприятието й, както и се достига до

отказ от демократичните функции на пресата: да информира, да анализира,

да разследва и да държи власт имащите отговорни. Журналистите и

редакторите трябва да разберат, че само защото някой казва нещо

скандално, това не го прави новина.

• Истинският лидер и създател на обществено мнение е все повече интернет,

а не медиите. Темата за мигрантите и бежанците получава хиляди

интерпретации и контексти в интернет и те потискат медийните реакции.

Един обиден фейсбук коментар от известен политик например може

изцяло да измести медийното отразяване на дадено събитие.

• Традиционните медии следователно поддържат допълнителни онлайн

пространства – фейсбук страници и читателски форуми, за съдържанието

на които те не са правно отговорни. Там се насърчава генерирано от

потребителите съдържание, без да бъде модерирано, като в резултат речта

на омразата в интернет процъфтява и има трайно присъствие.

• Българската интернет сфера изглежда съдържа повече език на омразата в

мрежата отколкото някои други държави-членки на ЕС като

Великобритания или Германия например. Ограниченията на настоящето
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изследване не ни позволяват да изследваме причините за това. Можем само 

да насочим към някои хипотези, които могат да бъдат проверени в 

последващи изследвания. Според теорията за междугруповите 

взаимодействия гражданите на България има по-малка вероятност да 

влязат в контакт с чужденци поради по-малкия брой чужденци в страната, 

и следователно има по-малка вероятност да ограничат предразсъдъците и 

стереотипите си, което се отразява и на тяхното себеизразяване в 

киберпространството. Друга причина би могло да бъде по-малко 

рестриктивното законодателство в тази насока в България в сравнение с 

някои други страни. Освен това е възможно контролните механизми като 

докладване и премахване на съдържащи омраза коментари от социалните 

мрежи да не сработват ефективно в България.  

• Изследването на може да достигне до категоричен извод дали езикът на

омразата в интернет се увеличава или намалява между 2016 и 2017г. То

показа обаче че новините, свързани с бежанци и мигранти, провокират по-

малко читателска/зрителска аудитория и по-малко генерирано от

аудиторията съдържание. Обосновките на това развитие биха могли да

бъдат различни: след парламентарните избори през март 2017г.

бежанската тема престана да бъде приоритет в политическия и

редакционен дневен ред; темата е преекспонирана; пикът на бежанската

вълна е преминал и др. Макар да изглежда, че има намаляване на езика на

омразата в интернет и докладването на дискриминационно съдържание,

необходима е повече работа, за да се гарантира прозрачност и

представителство на гласовете на мигрантите в българските медии и

социалните медии. Отразяването на миграцията може да се подобри

същетвено ако имаше повече материали, които по-достоверно представят

мигрантите, които живеят в страната или преминават през нея.
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