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Проектът „От предразсъдъци към нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България”  

е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на  

Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ и  

изпълняван от Фондация „Център за модернизиране на политики” в партньорство с Фондация „Медийна демокрация”. 

Рискови събития за генериране на език на омраза  

(септември-ноември 2015) 

 

Изготвил: Орлин Спасов, Николета Даскалова (ФМД) 

София, 30.11.2015 

 

През наблюдаваното тримесечие няколко основни събития се очертаха като рискови по отношение 

на употребата на език на омразата в медиите и в онлайн пространството. Заедно с 

продължаващата бежанска вълна в Европа и с постоянното откриване на групи мигранти в 

различни части на България, тези събития оформиха основните тематични зони, в които се 

концентрира дискурсът на омразата.  

 

Септември 

 

� Ангела Меркел обявява де факто германска политика на „добре дошли” към мигрантите (5 

септември, интервю за консорциума „Функе”).   

 

� Напрежение в Гърмен по повод събарянето на незаконни ромски постройки (7 септември). 

 

� Начало на кампанията за Местни избори 2015 (25 септември). 

 

� В YouTube е публикуван клип от откриването кампанията на ДПС в Исперих с изпълнение 

на турска версия на „Песента за Райна Княгиня” (27 септември).  

 

� Костадин Георгиев (Коцето Калки) дава интервю за в. „Шоу”, в което твърди, че „стотици 

ислямисти са нахлули в България” (30 септември).  

 

� Начало на руска военна намеса в Сирия (30 септември). 

 

Октомври  
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� Екип на Нова телевизия е нападнат от жители на ромската махала в Самоков (6 октомври).  

 

� Ангела Меркел заявява „ще се справим” с кризата с бежанците (7 октомври). 

 

� Терористичен акт в Анкара отнема живота на 100 души и ранява над 400 (10 октомври). 

 

� Кампания за Местни избори 2015 (избори 25 октомври). 

 

� Волен Сидеров и Десислав Чуколов нахлуват в сградата на НАТФИЗ (23 октомври).  

 

� Бежанец е убит от рикоширал куршум край град Средец (15 октомври). 

 

� Валери Симеонов заявява в предаването „Тази сутрин” на bTV, че „естествено, че трябва да 

се стреля на месо” от българските гранични полицаи по повод инцидента между граничари 

и мигранти край град Средец (16 октомври). 

 

� Руски самолет с 212 пътници на борда, изпълняващ полет от Шарeм-ел-Шейх за Санкт 

Петербург, е свален над Синайския полуостров (31 октомври).  

 

 

Ноември 

 

� Балотаж за Местни избори 2015 (1 ноември). 

 

� В някои медии е разпространена фалшива информация, че СЕМ е глобил Виктория 

Петрова, водеща на новините в bTV, за употреба на израза „циганско лято” (2 ноември). 

 

� След като първоначално БХК приема номинацията на Джок Полфрийман (излежаващ 

присъда за убийство и активист на Българско затворническо сдружение за реабилитация) 

за „Човек на годината”, организацията отстранява кандидатурата му (6 ноември).  

 

� Терористични атаки в Париж (13 ноември).  
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� Медии и социални мрежи разпространяват фалшива информация, че „араби щурмуват НБУ 

с викове ,Аллах Акбар’” (18 ноември). 

 

� Руски бомбардировач е свален от турски изтребител на турско-сирийската граница (24 

ноември). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този текст е част от „Медиите и езикът на омразата (септември-ноември 2015)” – доклад 

на Фондация „Медийна демокрация” в рамките на проект „От предразсъдъци към 

нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България”. 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 

неправителствени организации в България по Финансовия Механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от 

Фондация „Медийна демокрация” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този текст отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени 

организации в България. 


