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УВОД 

 

Дефиниране на изследователски проблем 

Динамиката на съвременното общество поставя все по-сериозно 

въпроса за бъдещето на медиите и на журналистиката. Наблюдаваме 

процес,  който започна с технологична революция и „въоръжи“ гражданите 

с нужните инструменти да бъдат свързани във все по-глобални мрежи, 

които днес наричаме социални медии. Това, което технологията не успява 

да запълни като дефицит, е погледът на журналиста – медийния 

професионалист.  

В това изследване медийната индустрия се разглежда като   

структурирано предприятие, което организира новинарския процес и 

предлага един поглед към прехода ѝ към постиндустриалната ера за 

журналистиката. Технически и технологично цикълът на производство вече 

е отворен за всички, но в полето на съдържанието изискванията към труда 

на професионалните журналисти постоянно растат. 

Всеки ден в редакциите журналистите неизменно носят тежестта на 

редица норми и правилници – вътрешни и външни, когато създават своите 

новинарски материали. Тези правила са създадени, за да помагат на 

медийните професионалисти и това ги откроява от останалите участници в 

комуникационния процес, опосредстван от медиите. 

Технологията на комуникационния процес е от изключителна 

важност за разбиране на работата на социалните мрежи в 21-и век, 

независимо, че основополагащите теории, цитирани в това изследване, 

датират от 20-и век. Ключов в развитието на комуникацията е каналът – 

цифровизацията на символи в кодове и пренасянето им по-бързо от всякога 

в глобален мащаб. По своята същност комуникационният процес не се е 

променил, променила се е скоростта и качеството на информацията, а оттам 
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идва и по-мащабният ефект на посланията. Когато анализираме социалните 

мрежи като източник на информация, вече не говорим за междуличностна 

комуникация, а за истински масова комуникация  в особена връзка с 

междуличностната.  

Това поставя на едно и също поле журналистите и отделните 

представители на аудиторията и дава нов смисъл на структурата на 

комуникационния процес. Комуникационните връзки се осъществяват на 

все по-глобално ниво, което увеличава броя и сложността на отделните 

взаимовръзки в процеса на правене на новини.  

В съвременния свят общуването и информирането чрез глобалната 

мрежа интернет са издигнати в култ, като се изтъква, че това е дигиталното 

поле на неограничените възможности, където връзките между отделните 

индивиди и групи стават все по-лесно и са все по-достъпни, но в 

действителност катализирането на комуникационните връзки утежнява 

цялостния комуникационен процес. Това предполага и изграждането на 

нови умения - и у комуникаторите, и у реципиентите.  

Този процес промени на много нива и начина на правене на новини. 

В сферата на международните информационни потоци това се вижда като 

децентрализация на съществуващите канали. Все повече хора участват в 

комуникационния процес благодарение на технологичната революция. 

Резултатът е, че произвеждането на новина вече не е занаят, възможен за 

практикуване единствено от журналистите. Социалните платформи в 

интернет функционират като медии, а участниците в тях имат усещането, 

че са създатели на новини. Предпоставката всеки да може да се обръща 

лично или през псевдоним към целия свят са квинтесенцията на общуването 

в ерата на социалните мрежи, където всяко съобщение за състояние или 

събитие може да се превърне в световна новина.  

Това е и една от ролите на традиционните медии – да бъдат 

селективен ретранслатор на морето от информация, където отделните 
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потоци се движат по свои правила. Водещата роля тук се пада на т.нар. 

журналисти-куратори. Това са служители на медийна организация, 

професионалисти, които събират отделните съобщения по многобройните 

канали за информация, в това число и каналите на новите медии, и изготвят 

своите репортажи и информационни материали за съответната аудитория 

на базата на совя опит, преценка, етика и морал, с оглед на редакционната 

политика и отговорност на медията, за която работят.    

Всички тези процеси в медиите – от подбора и обработката на 

информацията до представянето ѝ на потребителите на съдържание – могат 

да се видят най-лесно в „изолираната“ среда на международния новинарски 

отдел. Това е мястото, където пристигат огромни масиви от съдържание, а 

проверката на фактите е оставена изцяло в ръцете и гледната точка на 

международния редактор. Заради спецификата на работата с платени 

източници и други канали за официална информация, „редактор 

международни новини“ остана единствената професионална крепост на 

индустриалната журналистика в ерата на социалните мрежи.  Средата е 

„изолирана“, защото новинарските поводи са в голямата си част отвъд 

границите на държавата, а при отразяването им често е трудно или 

невъзможно изпращането на екип на съответната медия – и така 

първичният, и дори вторичният източник на съобщенията често са външни 

на медията лица и организации.  

Към момента производството на международни новини в телевизията 

разчита основно на международния видеообмен. В самата дума е заложено 

и нейното значение - обмен на видеоматериали, като в контекста на 

телевизионната редакция към този специфичен ресурс от видео съдържание 

вървят редица правила, норми и технически особености на приемането и 

препредаването. Това е набор от канали, с които журналистите работят, за 

да съберат информация от всички краища на света. Всеки един си има 

своите предимства и недостатъци, като професионалният подход изисква 



 
 

8 
 

нужните умения от страна на редакторите да реагират спрямо ритъма на 

нюзрума, за да предоставят по най-бързия начин възможно най-качествения 

продукт на зрителя.  

Основният принос на това изследване е типологизацията на 

източниците на телевизионно новинарско съдържание за международни 

новини.  

По характера си тя е дескриптивна и се основава на най-стария научен 

метод – този на неконтролираното наблюдение в естествена среда, а именно 

единадесет години стаж във водещата за периода частна комерсиална 

телевизия в България – bTV, като редактор на международни новини. 

Съвместяващата ми позиция и на журналист, занимаващ се именно с 

телевизионни международни новини, ме поставя в категорията на 

изследваните. В същото време обаче работата и погледът ми на  

изследовател ми вменяват и ролята на „включен наблюдател”. 

Типологизацията е базирана, разбира се, на наблюденията ми в конкретната 

телевизия в конкретен времеви период, но въпреки това претендира за 

максимална изчерпателност, защото категориите са общи и валидни за 

съвременния телевизионен нюзрум по принцип. 

Принос на това проучване е и емпиричното изследване, съвместяващо 

анализ на съдържанието и анкета сред професионалисти от цял свят, 

онагледено от множество графики.  

Въпросите, които бяха водещи при замисъла, организацията и 

изработването на научното изследване включват: 

1. Кои са източниците на аудиовизуално съдържание за телевизионните 

международни новини? Как се използват те? 

2. Какви са спецификите на социалните медии като източник на 

аудиовизуално съдържание? Как да боравим с тях? 
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3. Къде е мястото на социалните медии в разширяването на 

инструментариума на редакторите на международни новини в 

съвременния нюзрум?  

4. Доколко социалните мрежи са навлезли в журналистическата 

практика?  

5. Чувстват ли се комфортно, имат ли нужните познания – дори и чисто 

в технологичен и правен смисъл – журналистите на 21-и век при 

работата със съдържание, генерирано от потребителите в социалните 

мрежи? 

Основна цел. Обект на изследването 

Обектът на изследването е съвкупността от видове източници на 

информация в международния телевизионен новинарски отдел.  

Описана е функционалността на различните източници, като едновременно 

се коментира до каква степен информацията от тях отговаря на три водещи 

аспекта – технологичен, правен, етичен. След което фокусът е поставен  

върху най-новото попълнение в арсенала от източници. В детайл се 

разглеждат трите социални мрежи (Facebook, Twitter и YouTube) на база 

най-масово разпространение в световен мащаб, както и спецификите на 

отделните платформи, които дефинират и особеностите на съдържанието, 

което се разпространява чрез тях.  

Основната цел на изследването е да осмислят проблемите и 

предизвикателствата при работата конкретно със социални мрежи 

като източник на информация за производството на международни 

новини. Събирането и съпоставянето на различните канали за информация, 

както и анализа на спецификите на съдържанието дават обобщена картина 

на случващото се в съвременния нюзрум и открояват тенденции за 

бъдещото развитие на полето.  
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Новата, „постиндустриалната“, „непрофесионалната“ - или просто 

журналистиката, правена от граждани в интернет - се радва на нарастваща 

популярност. Това е новият тип конкуренция пред медийните предприятия 

във вида, в който съществуват днес. Конкуренция, за която 

професионалната журналистика не се е готвила. Това обуславя изцяло нов 

поглед към източниците на информация в новините и начина на правене на 

новинарско съдържание. Макар все още само за определен тип теми, 

агенциите се превръщат от автор на съдържание във филтър. От гледна 

точка на новинарския редактор обаче се появява въпросът - защо е нужен 

този филтър, каква сигурност носи и може ли да бъде заобиколен, след като 

съдържанието, което продава през услугата си е достъпно безплатно и 

излиза по-бързо ако се вземе директно онлайн от социалните мрежи? На 

преден план излиза и въпросът пред отделните интернет потребители, които 

често са същевременно и аудитория на журналистите - трябва ли да чакам 

мейнстрийм филтрите да ми кажат какво се случва някъде по света, като 

мога сам да го науча от личния си компютър? 

Задачи на изследването 

Ролята на социалните медии в производството на новини може да 

бъде анализирана пълноценно при определянето на конкретни стъпки за 

изясняване на тяхното взаимодействие с традиционните канали за 

информация. Сред задачите, които си поставя това изследване, са:  

 Да бъдат осмислени процесите в дигиталната ера за обществото и 

медиите в постоянното взаимодействие, което намира израз в нови 

начини за производство на новини; 

 Да бъде показана новата работна среда за журналистите, която  се 

характеризира с обработката на все по-големи обеми от 

информация и все по-малко технологично време за проверка на 

съдържанието; 
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 Да се докаже, че социалните мрежи се налагат като нов, и то 

ключов източник на информация при производството на 

международни новини по определени теми; 

 Да се анализират качествата и недостатъците на съдържанието от 

социалните медии; 

 Да се проучат методите за верификация на съдържание, 

генерирано от потребители и разпространено в социалните медии; 

 Да бъде проверено как се прилагат правните изисквания върху 

употребата на съдържание от социалните платформи; 

 Да бъдат проучени нагласите и представите на действащите 

журналисти за работата със социални мрежи като източник на 

информация; 

 Да се провери как и кога на практика журналистите използват 

социални медии, когато създават новинарски обекти за 

аудиторията си. 

Хипотези  

 Социалните мрежи се налагат сред основните източници на 

информация за крайни потребители, особено за по-младите 

възрастови групи, заради своята бързина, удобство и глобалност. 

 В същото време спада доверието към традиционните медии и 

изобщо към комуникационните модели, свързани с 

„индустриалната“ ера на журналистиката - от един към много. 

 Взаимодействието на тези процеси, а също и икономическият 

натиск и конкуренцията, са предпоставка за навлизане на 

съдържание от социалните медии в традиционните. 

 Редовият редактор на международни новини в телевизията още не 

е развил инструментариума да работи комфортно със социални 
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мрежи като източник на информация или все още няма достатъчно 

доверие на новинарското съдържание, идващо през тази медия. 

 По тази причина, телевизионните международници по-скоро биха 

изчаквали агенции или други медии предварително да филтрират 

годното за употреба (излъчване, позоваване) съдържание от 

социални мрежи, вместо сами да го търсят, да го верифицират, и 

да получат лично позволение за употребата му. 

 

Основна теза 

В нюзрума на 21-ви век неминуемо се наложи редакторите на 

международни новини да включат в своя арсенал от източници на 

информация и социалните мрежи. Основната ми теза е, че журналистите – 

и преди всичко тези, които се занимават с международни новини – все 

повече възприемат социалните мрежи наравно с другите си, отдавна 

утвърдени, източници на информация. Навлизането на съдържание, 

генерирано от потребители, и разпространено през социалните мрежи 

обаче, дава усещането на самите потребителите, че новините вече нямат 

нужда от традиционния гейткийпър журналист, като част от индустрията на 

тъй често недолюбваните „масови медии“. По тази причина 

професионалните новинари се изправят пред конкуренцията на т.нар. 

граждани-журналисти, които разказват и оформят новините през 

субективната си свидетелска гледна точка. За да отстояват своето място в 

тази нова медийна ситуация, професионалните журналисти трябва чрез своя 

опит, образование, етика и професионализъм, да отсеят като куратори 

огромните масиви от потребителско съдържание с претенция за новинарска 

стойност. 

 

Изследователски методи: 
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За целите на изследването в дълбочина бяха изучени видовете 

източници на международни новини за телевизия. Приложено е  

неконтролирано наблюдение в практическа обстановка. За целта се 

възползвах от професионалната си позиция като дългогодишен редактор на 

международни новини в голяма телевизия. Наблюдението и последвалата 

дескриптивна типологизация целят да оформят една база за опознаване на 

различни инструменти и услуги, дефиниращи работата на телевизионния 

международен редактор: сателитни оператори, информационни агенции с 

видеообмен и телеграфни услуги, партньорски мрежи, двустранни 

партньорства с телевизии, платени видеоуслуги на световни телевизионни 

канали, безплатни официални канали на институции и организации, 

информационни сайтове на други медии, а също, разбира се,  и социалните 

мрежи и социални медии като най-новото „оръжие на труда“. 

Типологизацията беше последвана и от емпирично изследване в две 

стъпки: анализ на съдържанието на голям масив новинарски единици, 

публикувани н+а интернет страницата на конкретна телевизия; и анкета 

сред журналисти, занимаващи се с международни новини от медии по цял 

свят, членуващи в обща партньорска мрежа. 

Контент анализът на новинарски единици от интернет страницата на 

бТВ покрива период от осем месеца (януари – август 2014 г.) и стеснява 

първоначален масив от 5 250 единици до „голяма извадка“ от 2 393 

международни новини, и „малка извадка“ от 161 текста с източник от 

социални медии. Масивът включва както транскрибирани видео материали, 

излъчени в емисии, така и съдържание, изготвено директно за уеб 

публикация.  Изучаваните периметри за „голямата извадка“ включват ден и 

източник на информацията в новината, а за „малката извадка“ включва 

регистриране и на допълнителни параметри като тема на новината и 

държава, място на събитието – с цел да се изучи в какви случаи социалните 
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медии стават източник на информация за международни и чуждестранни 

събития. 

Втората стъпка от емпиричното изследване е структурирана анкета 

сред професионалисти от различни държави, целяща да събере данни за 

това дали и как редакторите използват социалните медии като източник на 

новинарско съдържание и как ги възприемат или оценяват. Анкетата беше 

администрирана по интернет на английски език, като поканени за участие 

бяха 76 журналисти, занимаващи се с международни новини (репортери, 

редактори, продуценти) от 42 телевизии от 40 държави. С 54% отзовали се 

- над средното очаквано в специализираната литература за изследване сред 

такъв тип популация - данните позволиха обобщения за налични и 

зараждащи се практики в телевизионния нюзрум по принцип. 

 

Структура на изследването 

То е организирано в три глави, в които към темата се подхожда по 

различни начини. 

В първата глава „Типологизация на източниците на международни 

новини. Мястото на социалните медии” теоретичното въведение 

преглежда основните понятия от науката за медии и комуникация. В нея се 

разкрива и цялостната дескриптивна типологизация на източниците, като се  

отделя специално внимание на социалните медии и съдържанието, 

генерирано от потребители - отделени в две подглави. 

Във втората глава „Журналистиката като кураторство” 

философски се разглежда променената роля на журналиста в 

постиндустриалната за медиите ера, като се формулира и идеята за 

журналиста-куратор като контрапункт на „гражданите журналисти“ и на 

обикновените потребители на социални мрежи, които също влияят на 

информационния поток със съдържанието, което генерират. Тази глава 

разглежда и проблемите и перспективите пред авторското право в Интернет 
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поради важността на правния аспект в работата на журналистите-куратори 

в тяхното двойно качество на произвеждащи съдържание (и държатели на 

права) и ползващи чуждо съдържание (и възможни нарушители на права). 

Третата глава „Социалните мрежи като източник на 

международни новини: емпирични изследвания” обобщава  данните от 

контент анализа и от анкетното проучване сред международни журналисти 

от телевизии като заключва, че макар и не винаги напълно уверено, на 

журналистите все по-често им се налага да курират съдържание, идващо от 

социални мрежи и да мислят за социалните медии като за важен източник 

на информация за своите новинарски емисии.  

Към изследването има и съществени по обем приложения – 

регистрационна карта за анализа на съдържанието, анкетна карта за 

допитването - в оригинал и в превод на български език, анонимизирани 

отговори на анкетите на всички респонденти, както и пълен индекс на 

заглавията от „голямата извадка“. 

 

Литература 

В изследването са използвани теориите на редица световни класици в 

областта на медиите и комуникациите като Харолд Ласуел, Денис 

Маккуейл, Доналд Робъртс, Уилбър Шрам, Уолтър Липман, Гей Тъчман, 

Елиу Кац, Пол Лазарсфелд, както и по-нови автори като Томас Питърсън, 

Рафаел Коен-Алмагор, Хана Никанен, Лий Ливроу, Соня Ливингстън, Дана 

Бойд, Тери Флю, Сара Баас, Монро Прайс, Щефан Верхуулст и др. Работата 

на български изследователи като Грета Дерменджиева, Мария Нейкова, 

Нели Огнянова, Илиана Павлова, Десислава Бошнакова, Стела 

Константинова Ангова, Мария Попова, Любомир Стойков, Иван Михалев, 

Валери Маринов, Боян Хаджиев, Цветелина Йорданова, Велизар Соколов и 

Силвия Цветкова-Казандзи допълнително подкрепя  теоретичната основа 
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на този труд в полета като международни новини, източници на 

информация, инфотеймънт, авторско право и социални медии. 

Използвани са и данни и анализи от доклади на международни 

организации, регулаторни органи и независими изследователски институти 

(ЮНЕСКО, ОИСР, Съвета на Европа, Офком, Пю Рисърч Сентър, Институт 

„Ройтерс“ за изследване на журналистиката към Оксфордския университет) 

при осмислянето на проблеми като източници на информация, съдържание, 

генерирано от потребителите, влияние на социалните мрежи върху 

развитието на журналистиката.  

Спецификата на изследването и фокусът му върху най-новите медии 

– социалните – наложи и широка употреба на палитра от неакадемични 

източници, в това число блог постове, бележки във Facebook, туитове и 

дори попкултурни феномени във видео форма. 
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I ГЛАВА Типологизация на източниците на 

международни новини. Мястото на социалните 

медии 

 

„The breaking of news is no longer solely 

going to be the domain of news organisations.  

What has to be, though, is that role of journalism.  

Because, in a world where everyone can report on news, 

there is a lot of noise.“  

(Alexis Ohanian, Reddit)1 

 

1.1 Основи: информация – комуникация – новини 

Динамиката на съвременното общество поставя все по-сериозно 

въпроса за бъдещето на медиите и на журналистиката. Наблюдаваме 

феномен,  който започна с технологична революция и „въоръжи“ 

гражданите с нужните инструменти да бъдат свързани във все по-глобални 

мрежи, които днес наричаме социални медии. Това обаче, което 

технологията не успява да запълни като дефицит, е погледът на журналиста 

– медийния професионалист.  

За обобщена картина на актуалната ситуация е нужно да се тръгне от 

основите на професията журналистика. В научната литература обикновено 

се говори за комуникатор или медиатор между актуалните теми и проблеми 

в обществото от една страна и гражданите - от друга. Коренът на думата 

журналистика идва от френски – le jour, в превод денят. Това предполага 

цикличност и постоянно движение на различни обеми от информация, с цел 

тя да стане по-достъпна, смилаема и полезна на обществото. Това е и 

                                                             
1Превод: „Извънредните новини вече няма да са само в полето на новинарските организации.Това, 

което трябва да остане там обаче, е ролята на журналистиката.Защото в един свят, в който всеки 

може да прави новини, има и много шум.” (Алексис Оханян, Reddit) В: BBC. Future of News. 2015 

Available from: http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-bbb9e158-4a1b-43c7-8b3b-9651938d4d6a  

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-bbb9e158-4a1b-43c7-8b3b-9651938d4d6a
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изконната функция на журналистите - да служат на обществото. В зората на 

журналистиката, до ерата на интернет, процесът по тази комуникация е бил 

предимно еднопосочен - от един към много: от медията към широката 

аудитория. Предвид динамиката на събитията, обратната връзка в подобно 

общуване е оставена на по-заден план, където важна е последващата 

реакция на публиката - в зависимост дали отразяването на дадена тема се 

приема с положителен или отрицателен знак. Това е ерата в 

журналистиката, в която говорим за медийна индустрия - затворен цикъл на 

производство на новинарско съдържание. Затова и дефиницията, която 

Ципфел и Кунчик дават на журналистиката е: „основна професионална 

дейност на хора, които участват в събирането, проверяването, подбора, 

обработката и разпространението на информации, коментари и 

развлекателни материали посредством масмедиите“2. 

В това определение са заложени най-основните функции на 

журналиста, както и неговата функция в обществото. Самата дефиниция 

предполага присъщата за професионалната журналистика отговорност към 

обществото и структурирано предприятие, което да организира 

новинарския процес.  

Международната федерация на журналистите дефинира 

„Професионални принципи на журналиста“. В преамбюла на документа, 

подписан през 1954 г. в Бордо, се посочва, че „с настоящата международна 

декларация се приемат правилата на професионалната етика, които всеки 

журналист трябва да спазва в своята работа. 

1. Значението на истината и правото на обществеността да 

знае истината е върховен дълг на журналиста 

                                                             
2КУНЧИК, Михаел, Астрид ЦИПФЕЛ. Въведение в науката за публицистика и комуникации.София: 

Фондация „Фридрих Еберт“, 1997, с.70 
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2. Отчитайки този дълг, журналистът защитава принципите на 

свободата при коректното осигуряване и отразяване на 

новини, както и правото на коментар и критика. 

3. Журналистът отразява събития само на основата на факти, 

чиито източници познава. Той не премълчава важни 

информации и не фалшифицира документи. 

4. Той използва само коректни методи при осигуряване на 

информации, фотографии и друг материал  

5. Ако добронамерено е направил съобщение, което се оказва 

погрешно, той трябва да поправи грешката. 

6. Журналистът опазва професионалната тайна и не издава 

източниците на поверителна информация.  

7. Тежки нарушения на професионалната чест са: плагиатство, 

оклеветяване, обида, злословие, необективни обвинения и 

подкупност за разпространяване или премълчаване на 

информации. 

8. Всеки журналист, който е достоен за това име, счита за свой 

дълг да следва вярно принципите на тази декларация. 

Признавайки съществуващите закони във всяка държава по 

професионални въпроси той приема само решенията от съда 

на честта на своите колеги, като отхвърля всякаква намеса 

от страна на правителство или някоя друга институция в 

професионалните дела.“3 

Близо двадесет години след декларацията на Международната 

федерация на журналистите, медийните изследователите Елизабет Ноел-

Нойман и Винфрид Шулц допълват още няколко основни препоръки към 

принципите на професионалната етика - за толерантност в името на 

                                                             
3Цит. по КУНЧИК, Михаел, Астрид ЦИПФЕЛ. Цит. съч. 101–102 
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етническия и религиозен мир, за уважение към личния живот на 

гражданите, както и да не бъде възвеличавано насилие или прояви на 

бруталност и аморално поведение.4 

Всеки ден в редакциите журналистите неизменно носят тежестта на 

редица норми и правилници – вътрешни и външни, когато създават своите 

журналистически материали. Тези правила са създадени, за да помагат на 

медийните професионалисти, и това ги откроява от останалите участници в 

комуникационния процес, опосредстван от медиите. 

Образно казано, журналистът трябва да бъде изключително добре 

подготвен плувец, който да има нужните познания и възможности, за да се 

справи в морето от информация, независимо колко бурно е то.  

1.1.1 Информация и комуникация 

Информацията е въплътена във всичко около нас и непрекъснато се 

възпроизвежда. Това са кодове на възприятия - социални, културни, 

технически и т.н., които в правилната подредба достигат до човешкия 

мозък. Колкото и абстрактно да звучи, в първите модели на 

комуникационния процес думата информация се свързва с думата 

„емисия“5– на практика всяко нещо, което може да бъде 

освободено/разпръснато в пространството. В средата на 20-и век двама 

математици - Клод Шанън и Уорън Уийвър, разработват първичен модел за 

комуникация, според който „всеки източник на информация се нуждае от 

предавател, който да служи за преобразуване(кодиране) на послание с 

оглед неговото адаптиране към наличния канал. Приемателят от своя 

страна следва да извърши преобразуване в разбираема за целта 

форма(декодиране), при което се предполага да има обща кодова система 

за източника и целта на информацията.“6 

                                                             
4Пак там. 
5КУНЧИК, Михаел, Астрид ЦИПФЕЛ. Цит. съч. 16–17 
6Цит. по КУНЧИК, Михаел, Астрид ЦИПФЕЛ. Цит. съч. с.18 
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В контекста на медийните науки, информацията е основен компонент 

на комуникацията. Уилбър Шрам дефинира информацията като „всяко 

съдържание, което намалява несигурността или броя на алтернативните 

възможности в дадена ситуация. Тя може да включва и чувства. Може да 

включва факти, мнение, напътствие или убеждение. Не е необходимо 

информацията да бъде изразена с думи или даже формулирана определено: 

скритото значение, „тихият език“, са важна информация.“7 

Шрам обаче прави уточнението, че не е задължително информацията 

да бъде идентична както при изпращача, така и при реципиента, поради 

различията в собствените нужди и намерения на хората. Доналд Робъртс 

използва същия смисъл на дефиницията, но акцентира върху два важни 

аспекта на информацията, които я насочват повече в полето на 

комуникацията: „информацията е всяко съдържание, което помага 

някому да структурира или организира онези аспекти на обкръжаващата 

го среда, които са сходни със ситуацията, в която той трябва да 

действува.“8За да има стойност, информацията трябва да бъде част от 

комуникационен процес. Разработването на математически модели, в 

кодове и символи подпомага технологизацията при пренасянето на 

информация от точка А до точка Б, но в смисъла на правенето на новини и 

създаването на новинарско съдържание информацията носи със себе си и 

способността да бъде основен компонент на комуникационния процес.  

Ципфел и Кунчик стигат до дефиниция за комуникация, според която 

тя е поведение, чиято цел от гледна точка на комуникатора е предаването 

на послания, посредством символи на едно или повече други лица.9 За да 

имаме информираща комуникация, Шрам извежда 4 бариери, които 

                                                             
7ШРАМ, Уилбър. Характер на комуникацията между хората. В: Комуникацията. Сб. статии София: 

Факултет по журналистика и масова комуникация 1992, с.30 
8РОБЪРТС, Доналд. Характер на комуникационните ефекти. В: Комуникацията. Сб. статии София: 

Факултет по журналистика и масова комуникация 1992, с.86 
9КУНЧИК, Михаел, Астрид ЦИПФЕЛ. Цит. съч. с.16 



 
 

22 
 

комуникаторът трябва да преодолее, за да стигне до реципиента. „1. Да 

привлече вниманието; 2. Да бъде възприета; 3. Да бъде интерпретирана и 

– поне на това се надява комуникаторът – 4. Да бъде складирана за по-

нататъшна употреба“10. Технологията на комуникационния процес е от 

изключителна важност за разбиране на работата на социалните медии в 21-

и век, независимо, че теориите на изследователите, цитирани в тази глава, 

датират от 20-и век. Основната разлика в тези модели на общуване е каналът 

– цифровизацията на символи в кодове и пренасянето им по-бързо от 

всякога в глобален мащаб. По своята същност, комуникационният процес 

при правенето на новини не се е променил, променила се е скоростта и 

качеството на информацията, а от там идва и по-мащабният ефект от 

посланията. Когато анализираме социалните мрежи като източник на 

информация, вече не говорим за междуличностна комуникация, а за масова 

комуникация  в особена връзка с междуличностната.  

Първичен модел на случващото се в социалните мрежи като източник 

на информация дават редица изследователи, сред които Кац и Лазарсфелд, 

които през далечната 1955-а г. дефинират явление, наречено „двуетапен 

поток на комуникацията“:„голяма част от влиянието и информацията, 

излизащи от масовите средства, достига до публиката посредством 

лидерите на общественото мнение и влиятелните личности, които 

използват материала, предаван от масовите средства и го филтрират за 

предаване по междуличностните канали“11. Концепцията, заложена в този 

модел, е че междуличностните канали функционират едновременно с 

масовите и така упражняват сериозно влияние върху обществото. Както Кац 

и Лазарсфелд смятат, „хората, и особено лидерите на мнение, могат да 

бъдат разглеждани като още едно средство за масова комуникация, 

подобно на списанията, вестниците и радиото. Бихме могли да изследваме 

                                                             
10ШРАМ, Уилбър. Цит. съч. с.52 
11Цит. по ШРАМ, Уилбър. Цит. съч. с.63 
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тяхното „отразяване“, техния ефект, и по някакъв начин дори тяхното 

съдържание“12. 

Това поставя на едно и също поле журналистите и отделните 

представители на аудиторията и дава нов смисъл на структурата на 

комуникационния процес, формулирана от Харолд Ласуел в 5 въпроса: 

„Кой?, Какво казва?, Какво средство използва?, На кого го казва?, Какво 

постига?“13Комуникационните връзки се осъществяват на все по-глобално 

ниво, което увеличава броя и сложността на отделните взаимовръзки в 

процеса на правене на новини. Т. нар. „рамки на внимание“ на Ласуел, които 

отговарят за приемането, обработката и пропускането на съобщения между 

участниците в комуникационния процес, предлагат и модел за 

пропускливост на съобщения – от „пълна“ до „минимална“ проводимост.  

В съвременния свят общуването и информирането чрез глобалната 

мрежа интернет са издигнати в култ, като се изтъква, че това е дигиталното 

поле на неограничените възможности, където връзките между отделните 

индивиди и групи стават все по-лесно и са все по-достъпни, но в 

действителност катализирането на комуникационните връзки утежнява 

цялостния комуникационен процес. Това предполага и изграждането на 

нови умения у комуникаторите и реципиентите.  

Този процес промени на много нива и начина на правене на новини. 

В сферата на международните информационни потоци това се вижда като 

децентрализация на съществуващите канали. Все повече хора участват в 

комуникационния процес благодарение на технологичната революция. В 

резултат произвеждането на новина вече не е занаят, възможен за 

практикуване единствено от журналистите.  

                                                             
12KATZ, Elihu, Paul LAZARSFELD. Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass 

Communications. 2nd ed. New Brunsweek: Transaction Publishers, p. 11 
13ЛАСУЕЛ, Харолд. Структура и функция на комуникацията в обществото. В: Комуникацията. Сб. 

статии София: Факултет по журналистика и масова комуникация 1992, с.10 
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1.1.2 Характеристика на новината 

Полето на медиите и масмедиите борави с термина „новина“ като 

основен продукт на своята дейност. Една от ранните и звучаща като 

афоризъм дефиниция на това понятие е тази на Уолтър Липман от 

емблематичния му труд „Общественото мнение“ от 1922 г: „на първо време 

новината не е огледало на обществените условия, а съобщение за отделен 

техен аспект, който сам се натрапва. Тя не ни съобщава как пониква 

семето в почвата, но би могла да ни каже кога първите кълнове ще 

пробият земната кора“14. 

В своите разработки на тема „Масова комуникация“ Денис Маккуейл 

използва аналогията с поточна линия за индустриално производство, за да 

даде модел, който отговаря на въпроса какво е новина. „Ако се произвежда 

съобразно рутината при условия, които водят до стандартизация, в 

такъв случай не е учудващо да открием, че крайният продукт на масовата 

комуникация проявява тенденцията да бъде стандартизиран продукт, 

предсказуем както по форма, така и по съдържание, лесно разпознаван и 

лесно възприеман“15. С всичките условности на подобна широка дефиниция 

новината може да се възприема като стока, от която аудиторията има нужда, 

а медията има задачата да я осигури. Информационният поток е 

изключително интензивен, което налага нуждата от „стандартизирана“ и 

лесно смилаема форма за производство и доставка на този продукт.  Ако 

оставим настрана характеристиките на новината според Маккуейл, тази 

дефиниция откроява „предсказуемостта“ като важен елемент от новината. 

Това е така, защото новините винаги са свързани с даден контекст, културна 

парадигма или друга особеност на съответния комуникационен процес 

между медии и аудитория. Нещо непознато и непонятно няма как да стане 

                                                             
14ЛИПМАН, Уолтър. Общественото мнение. София: ЛИК, 2001, с.274 
15МАККУЕЙЛ, Денис. Масова Комуникация. . В: Комуникацията. Сб. статии, София: Факултет по 

журналистика и масова комуникация, 1992, с.134 
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новина, ако не засяга група от хора. Дадено събитие или факт се превръщат 

в новина, едва когато са възприети, осмислени и обективизирани от 

комуникатор.   

Според Мария Нейкова, „новината не е обективно определен 

продукт, а резултат от изменящ се човешки процес, ръководен предимно 

от неписани норми, които служат както на търговските цели – 

редовното предлагане на новини за широка аудитория, така и на целите 

на медиите в служба на обществото“16. 

Може би най-опростената дефиниция за „новина“ дава медийният 

изследовател Бранко Коич: „новината е такава журналистическа 

категория, в която се описва някое събитие или факт, който представлява 

интерес за по-широк кръг хора“17. Самият Коич обаче отбелязва, че всеки 

опит за дефиниране на медийния продукт новина не може да има 

изчерпателен характер заради практическите измерения на 

производствения процес. Дали едно събитие или факт е новина, се решава 

от журналиста: „следователно новината е винаги субективен израз на 

дадено събитие, т.е. събитие, описано така, както го е разбрал 

журналистът“18. Американският социолог Робърт Парк повдига още 

малко завесата за това кое е новина, като изхожда от нуждата на обществото 

да бъде информирано:„Събитията, които са се превърнали в новини … са 

всъщност очаквани неща… те като цяло представляват случките, добри 

или лоши, за които обществеността е подготвена… нещата, от които 

човек се страхува или се надява, че могат да се превърнат в новини“19. 

От посоченото дотук може да се направи изводът, че създаването на 

новини е комуникационен процес, изграден на принципа на търсенето и 

                                                             
16НЕЙКОВА, Мария. Пресечна точка. София: Гея, 2003, с.18 
17КОИЧ, Бранко. Новина. В: Граматика на журналистиката. Сб. статии, София: Факултет по 

журналистика и масова комуникация, 1996, с. 29 
18Пак там. 
19PARK, Robert. News as a Form of Knowledge. 1940 Цит. по: МАККУЕЙЛ, Денис. Цит. съч. 134–135  



 
 

26 
 

предлагането, но с тази особеност, че търсенето на новинарския продукт е 

осъзната нужда, а предлагането предполага познаване на нуждите на 

аудиторията. От подготовката, квалификацията и опита на журналиста 

зависи дали дадено събитие ще влезе в новините и под каква форма.  

Новината в съвременния свят вече не е онова разбиране за 

структурирано съобщение от един към много. В социалните мрежи хората 

създават съобщения с идеята, че се обръщат едновременно към някого от 

обкръжението си, но и към други. Платформите функционират като медии, 

а участниците в тях имат усещането, че са създатели на новини. 

Предпоставката всеки да може да се обръща лично или през псевдоним към 

целия свят са квинтесенцията на общуването в ерата на социалните мрежи, 

където всяко съобщение за състояние или събитие може да се превърне в 

световна новина.  

В дефиницията на Коич има и друг важен елемент - новината е за 

събитие или проблем, които са обществено значими, представляващи 

интерес„за по-голям кръг от хора“. Медиите, особено ефирните, се борят 

както за пазар, така и за ресурс(свободни честоти). Медиите имат  

отговорността да „говорят“ от позицията на един към много. Затова и 

правенето на новини подлежи на правила, регулации и най-вече - нужда от 

обучителен процес. Липман пръв използва понятието „информационни 

стойности“,като сред тях нарежда „значението на недвусмислеността на 

събитието, на изненадата, пространствената близост, личната реакция 

като смайване, слисване, на конфликтния му характер“20.В 

студията„Структура на международните новини (1965г.)”, Галтунг и Руге 

правят много по-детайлна и изчерпателна скала за условията, на които едно 

международно събитие трябва да отговаря, за да стане стане новина. Те 

представят 12 фактора, които не са изгубили своята актуалност, когато 

                                                             
20Цит. по КУНЧИК, Михаел, Астрид ЦИПФЕЛ. Цит. съч., с. 118 
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говорим за методите на правене на новини в традиционните медии днес. По 

тази причина си заслужава да бъдат приведени в цялост: 

„Ф1: Честота: честотата е интервалът от време, който е 

необходим за развитието на едно събитие. Колкото повече 

този интервал съответства на периодичността на 

излизането на медиите, толкова по-голяма е вероятността 

да се превърне в новина.  

Ф2: Факторът на прага: за да стане едно събитие новина, 

трябва да се преодолее определен праг на вниманието. 

Колкото по-голяма е интензивността на едно събите 

(абсолютна интензивност) респ. колкото повече нараства 

неговата интензивност, толкова по-често се съобщава за 

него. Интензивността може да се отнася съответно до 

различни аспекти на едно събитие, като примерно 

значимост или негативност. 

Ф3: Недвусмисленост:колкото по-ясно и недвусмислено е 

едно събитие, толкова повече се приема, че то заслужава да 

бъде разпространено.  

Ф4: Значимост: колкото повече едно събитие е познато на 

публиката (в културен, етнически план и т.н.) или може да 

има непосредствени отражения върху личния живот 

(релевантност), толкова по-скоро то се превръща в новина.  

Ф5: Съзвучие (консонантност): колкото повече събитията 

задоволяват очакванията на публиката – или съвпадат с 

нещо желано и предсказано, толкова по-скоро те се 

превръщат в новина. 

Ф6: Изненада: колкото по-неочаквано или сензационно е 

едно събитие, толкова по-голяма е вероятността 

събитието да стане новина, като сензацията се отнася до 

събития от близката културна среда или шлифовани 

очаквания. 

Ф7: Приемственост: когато едно събитие прехвърли 

веднъж прага на новините, съобщенията за него 
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продължават, дори и ако стойността на новината намалее 

в сравнение със събития, които още не са станали новини.  

 Ф8: Вариантност: ако типът новини се отличава с 

определени събития (примерно вътрешнополитически), 

тогава допълнителните събития (като 

външнополитическите) имат по-голям шанс да се превърнат 

в новини, защото масмедиите се стремят да дават 

балансирано отражение на един многообразен свят. 

Ф9: Отношение към нации-елити/ Ф10: събития, в които 

участват велики и важни нации или личности, са от голяма 

стойност за новините, тъй като тези събития обикновено 

са от особено значение. Елитните личности освен това 

често служат за обект на идентификация. 

Ф11: Персонифициране: събития, които се представят 

като резултат от действията на конкретно 

идентифициращи се хора, имат по-голяма информационна 

стойност отколкото абстрактните събития. Хората 

могат да служат за идентифициране и да улесняват 

репортажа (снимки, филми, интервюта и т.н.) 

Ф12: Негативизъм: колкото по-негативно е едно събитие, 

толкова повече то става новина“.21 

Това са необходими критерии, стъпки като от индустриален 

производствен процес. Тук новината не е просто нещо, което се е случило 

някъде, някога; тя е в поставена в контекста на общество, на културни, 

исторически, социални, икономически и т.н. категории и това я прави 

версия на действителността, пречупена през призмата на „очакванията на 

публиката“,„подходяща за изискванията за производство и 

разпространение чрез системите за масово осведомяване“22. Още Уолтър 

Липман в началото на 20-те години на ХХ век говори за два свята - този, 

                                                             
21Пак там. с.120–121  
22МАККУЕЙЛ, Денис. Цит. съч. с.135 
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който ни обкръжава и „псевдо-света“, образа, който възприемаме 

субективно. Затова и работата на журналистите - да събират, обработват и 

съобщават новини, е оставена на индивидуалните предположения на 

репортерите и редакторите и тяхната интуиция и обща култура за това, 

какво ще привлече вниманието на аудиторията. В тази връзка Гей Тъчман 

систематизира през 1972-а г., на базата на обширни интервюта с репортери 

и редактори, четири „стратегически процедури“, които биха позволили на 

един новинар „да има претенция за обективност”23: 

1. „Представянето на противоположни възможности [мнения, 

позиции, интерпретации, бел. авт.] 

2. Представянето на подкрепящи доказателства  

3. Разумно използване на кавички [цитиране, бел.авт.] 

4. Структуриране на информацията в подходяща 

последователност“24. 

Самата Тъчман, като социолог, подчертава, че „за разлика от 

учените социолози, новинарите имат ограничен репертоар, с който да 

дефинира и защитят своята обективност. […] Той трябва да взима 

мигновени решения по отношение на валидността, достоверността и 

„истинността“, за да  реши проблемите, поставени от самата природа 

на неговата задача - да обработи информация, наречена новини“25.   

Има и аргументи обаче за това, че има и трябва да има „ограничения“ 

на обективността. В статията си „Ограниченията на обективното 

                                                             
23TUCHMAN, Gaye. Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of Newsmen’s Notions of Objectivity. In: 

American Journal of Sociology, Vol. 77, No. 4 (1972), pp.660–679, с.665 [достъпна също и в дигитален 

формат тук: 

http://www.mmc.twitbookclub.org/MMC910/Readings/Week%2009/Objectivity%20as%20Strategic%20Ritual.

pdf] 
24Пак там, с.665–669  
25Пак там, с. 662 

http://www.mmc.twitbookclub.org/MMC910/Readings/Week%2009/Objectivity%20as%20Strategic%20Ritual.pdf
http://www.mmc.twitbookclub.org/MMC910/Readings/Week%2009/Objectivity%20as%20Strategic%20Ritual.pdf
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отразяване“26, Рафаел Коен-Алмагор настоява, че не винаги обективното 

отразяване е „добро“ или „етично“. Той дефинира (1) точността, (2) 

истинността, (3) безпристрастието и балансът и (4) морална неутралност/ 

липса на морална оценка като традиционните компоненти на разбирането 

за обективност в журналистическото представяне. Коен-Алмагор настоява, 

че винаги трябва да подкрепяме и насърчаваме точността, истинността, 

безпристрастието и балансът, но смята, че „по определени теми да се 

предписва морална неутралност е грешна идея“27. Според него, „медиите 

не трябва да спазват изискването за морална неутралност в лицето на 

грешни концепции и дела, чиято цел е да нарани други или да дискриминира 

срещу определени сегменти на демокрацията“28. 

И макар някои аспекти от дискусията за „обективност“ да могат да 

бъдат подложени на философски спор, то един е добил статут на библейски 

текст в журналистиката като наука и занаят: „Коментарите са свободни, 

но фактите са свещени“29. Думите са на главния редактор и собственик на 

вестник „Манчестър Гардиън“, днешният британски всекидневник 

„Гардиън“ – Чарлз Престуич Скот (1872-1929г.), който формулира тази 

сентенция през 1921-а г. и тя остава актуална и до днес при правенето на 

качествени новини. 

Разделната линия между коментарите (мненията) и фактите бележи и 

двата основни вида журналистика, които се оформят в зората на 

масовизацията на печатните медии. Както Алфандари пише, „всяка от 

двете доктрини предполага различен тип реципиент: при либерализма 

това е „човекът на фактите“. Т.е. такъв индивид, който без помощта на 

други може да осмисли фактите; при доктрината за социалната 

                                                             
26 COHEN-ALMAGOR, Raphael. The Limits of Objective Reporting. In: Journal of Language and Politics, 

Vol. 7, No. 1 (2008), pp. 138-157 и в Haifa.ac.il [online] Available 

from:http://hcc.haifa.ac.il/~rca/articles/Limits_Objective%20Reporting.pdf 
27 COHEN-ALMAGOR, Raphael. Цит. съч. с.26 
28Пак там. 
29SCOTT, CP. Comment is free, but facts are sacred. In: theguardian.com [online] republished 29 November 

2002 [Cited 20 October 2016] Available from: https://www.theguardian.com/commentisfree/2002/nov/29/1 

http://hcc.haifa.ac.il/~rca/articles/Limits_Objective%20Reporting.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2002/nov/29/1


 
 

31 
 

отговорност това е „човекът на мненията“, т.е. индивидът, който не е 

подготвен за самостоятелни оценки, поради което фактите му се 

тълкуват и обясняват. От тази основна разлика произтичат и различните 

представи за понятието „информация“, приложено към 

журналистиката. Според либерализма, информацията включва само 

онова, което е забелязано и записано от наблюдателя, само фактите, 

докато според доктрината за социалната отговорност, изискваща 

индивидът (читателят) да бъде насочван, информацията включва освен 

факти също и коментара върху тях, мненията за фактите“30. 

 В теорията може и да съществува „обективен репортаж“, но на 

практика журналистическият продукт е изтъкан от субективизъм. Изискват 

се много познания и опит, за да може да се достигне някакво задоволително 

ниво на обективност, като то би било задоволително само през призмата и 

културната парадигма на съответното общество като адресат. В края на 20-

и век германските изследователи Кеплингер и Матес анализират 

информационния поток в германската преса на тема технологии за период 

от близо 20 години (от 1965-а до 1986-а година). Хипотезата им била, че 

журналистите подбират информации и мнения на базата на собственото си 

отношение към темата/проблема.31 Оказало се, че отразяването било 

подвеждащо, дори когато журналистите разполагали с фактологични данни 

от трети страни. Авторите стигат до заключението, че: „Когато масмедии 

съобщават за щети, в повечето случаи наистина има щети. Но от размера 

на публикацията, не може да се съди за размера на щетите“32. 

Харолд Ласуел отива и по-далеч, като нарича подобно явление 

журналистическо „невежество“. Това са случаите, в които 

комуникаторите на новини не боравят коректно с факти, защото не ги 

                                                             
30АЛФАНДАРИ, Елиезер. Медиите и властта. Журналистиката между свободата на словото и 

социалната отговорност. София: Тилиа 2000, с. 48 
31По КУНЧИК, Михаел, Астрид ЦИПФЕЛ. Цит. съч. с.133 
32Пак там. 
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разбират или защото не им обръщат нужното внимание: „Чистото 

невежество е един проникващ фактор, чиито последствия никога не са 

били достатъчно добре преценени. Невежеството тук означава липсата 

в даден етап от процеса на комуникацията на познания, които са в 

наличност навсякъде другаде в обществото. Поради липсата на 

подходяща квалификация, персоналът, занимаващ се със събирането и 

разпространяването на сведения, редовно греши в превода или 

разбирането на фактите, или ги пренебрегва“33. 

 

 

1.1.3 Новините като забавление 

Ласуел посочва и още едно опасно за медиите явление – 

изопачаването на факти. Целта обикновено е да се придаде сензационност 

на дадено събитие. В тези случаи самото събитие се използва за трамплин 

за привличане на вниманието на аудиторията и върху представената 

информация оказват въздействие много повече външни на новината 

фактори. Новините биват „добри“ и „лоши“, като превес взимат лошите. 

Самолетна катастрофа ще предизвика повече интерес от построяването на 

най-големия пътнически самолет. Интересът към лошите новини е свързан 

с един от най-основните човешки страхове - този за собствените и на 

близките му живот, здраве  и благосъстояние. Това именно се използва от 

медиите при търсене на сензационност, т. нар. „накървавяване“ (на 

вътрешнокорпоративен медиен жаргон) на новините, което би трябвало да 

направи телевизионната новинарска емисия по-гледаема, печатното 

издание - по-продаваемо или интернет медията - по-„кликвана“, 

„скролвана“ и „шеървана“ - и в този смисъл продуктът новини да е в 

максимална степен пазарно успешен. 

                                                             
33ЛАСУЕЛ, Харолд. Цит. съч. с. 17 
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В днешно време инструментът за налагане на подобен подход при 

правенето на новини е явлението „инфотеймънт“. Терминът е съчетание от 

агнлийските думи за информация (information) и забавление (entertainment). 

Обективизиран израз на инфотеймънта са новинарските блокове по 

телевизиите от по един астрономически час. Ако новинарските жанрове по 

дефиниция са ударни, кратки, ясни, точни, то подобен поток от информация 

с такава продължителност не е възможно да бъде асимилиран от зрителя. 

Затова на помощ идва втората част от термина - забавлението. На 

новинарите им е вменена ролята да представят новините по атрактивен 

начин, по-зрелищен, с повече технически средства, дори и темата да не 

оправдава значимостта си за масовата аудитория. Подобни предавания 

обаче се продават добре на рекламодателите и дори създават остра 

конкуренция между телевизиите. Това логично води и до развитие на 

инфотеймънта, но предвид тенденциите в обществените нагласи спрямо 

масмедиите и предимно критичните анализи на явлението, развитието е 

повече в посока на „теймънта“, отколкото на информационното 

съдържание. Любомир Стойков изразява тезата, че „инфотеймънт е 

форма, а не съдържание“ и допълва, че тази форма представлява „медиен 

продукт или единица, която въздейства върху емоциите, а не върху разума 

на потребителите“34. 

Инфотеймънт не е синоним за нещо лошо, напротив. Според Мария 

Попова, явлението „отразява социалната промяна, през която преминава 

обществото - на разминаване на устоите, на социалните стойности, 

които са модерни и релевантни до този момент, на предефиниране на 

понятията, значенията, нуждите и очакванията“35.Според Попова, има 

                                                             
34СТОЙКОВ, Любомир. Развлекателната функция на медиите в съвременен контекст. В: Годишник на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по журналистика и масова комуникация“, т. 

13 София 2007, 47–68, с.49–50  
35ПОПОВА, Мария. Инфотеймънт. В: Дигиталните медии. Речник на основните понятия. Сб. статии. 

София: Фабер, 2012, 56–62, с. 57 
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четири причини за развитието на инфотеймънта - технологична, появата на 

транснационални телевизионни канали, промяна в социалната среда и 

масовизирането на световната мрежа интернет. Тя настоява, че 

„развлечението, играта са също толкова важни за 

структуроопределянето на обществените рамки, както и гражданското 

самосъзнание, политическите и социалните искания, икономическата 

размяна“36. В такъв контекст е логично традиционните медии да налагат 

инфотеймънта, за да оцелеят пазарно. В същото време периодът е преходен 

за журналистиката, която все още се опитва да запази своята идентичност, 

функции и устои.  

*** 

В контекста на правенето на новинарско съдържание, информацията 

и комуникацията не са се променили в своята същност от дефинирането им 

насам. В дигиталната ера обаче наблюдаваме безпрецедентно количествено 

увеличаване на съдържанието, което се разглежда като новинарска 

информация и нови форми на взаимодействие на участниците в 

комуникационния процес, благодарение на особената симбиоза между 

междуличностна и масова комуникация в социалните онлайн мрежи. 

 

1.2 Типовете източници: инструментариумът на телевизионния 

журналист-международник 

„Морето от информация“ е едно от най-големите постижения на 

технологичната революция. В журналистическата сфера обаче са 

необходими все по-добри „плувци“, които не трябва само да се държат на 

повърхността, но и да достигат от единия до другия бряг за минути, ако не 

и секунди, на лов за информация. Конкуренцията е безмилостно жестока, 

                                                             
36Пак там. с.58 
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няма спасителни лодки,  а залогът е най-крехкото постижение на медиите - 

доверието на зрителя.  

Процесите в медиите по подбор и обработка на информацията до 

представянето до потребителите на съдържание могат да се видят най-лесно 

в „изолираната“ среда на международния новинарски отдел. Това е мястото, 

където пристигат огромни масиви от съдържание, а проверката на фактите 

е оставена изцяло в ръцете и гледната точка на международния редактор. 

Средата е „изолирана“, защото събитията се случват отвъд границите на 

държавата, а при отразяването им често е трудно или невъзможно 

изпращането на екип на съответната медия и първичният и вторичният 

източник на съобщенията често са външни на медията лица и организации.  

Фокусът на настоящото изследване са международните новини в 

телевизията, защото производството им е обусловено от три основни 

аспекта - технологичен, правен и етичен, в сравнение с печатните медии и 

радиото: най-вече заради нуждата от съответните видео материали, които 

да съпътстват информационния бюлетин. 

Към момента производството на международни новини в телевизията 

разчита основно на международния видеообмен. Това е набор от канали, с 

които журналистите работят, за да съберат информация от всички краища 

на света. Всеки един си има своите предимства и недостатъци, като 

професионалният подход изисква нужните умения от страна на редакторите 

да реагират спрямо ритъма на нюзрума, за да предоставят по най-бързия 

начин възможно най-качествения продукт на зрителя.  

Следващата типологизация разглежда утвърдените канали, по които 

информацията достига до телевизионния нюзрум. Това обобщение на 

източниците на телевизионно новинарско съдържание за международни 

новини е дескриптивно и се основава на най-стария научен метод - този на 

неконтролираното наблюдение в естествена среда, а именно единадесет 

години стаж във водещата за периода частна комерсиална телевизия в 
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България - bTV, като редактор на международни новини. Нещо повече - пет 

от тези единадесет години професионална работа са белязани и от знака на 

настоящото изследване и идеята да опиша като „включен наблюдател“ този 

най-първичен и основен аспект от работата като международник-

телевизионер, а именно източниците на информация и съдържание. 

Типологизацията е базирана на наблюденията ми в конкретната телевизия 

в конкретния времеви период, но въпреки това претендира за максимална 

изчерпателност, защото категориите са общи и валидни за съвременния 

телевизионен нюзрум по принцип. 

Умишлено в тази типология отсъстват ролите на журналиста, 

кореспондента и специалния пратеник, тъй като те са гледната точка на 

медията и при работата си те се ръководят от редакционната политика на 

съответното медйно предприятие. Тяхната продукция на терен (извън 

новинарския отдел, било то в страната или чужбина), от гледна точка на 

редакторите и продуцентите в нюзрума, винаги се приема с най-висока 

степен на доверие. За целите на изследването е поставено ограничението 

разглежданите източници да бъдат външни на телевизията.  

Типологизацията предлага и подробно описание на 

източника/услугата, илюстративен материал (където е възможно), както и 

списък на най-известните и често ползвани доставчици на такива услуги 

(където е валидно). 

 

1.2.1 Сателитни оператори и доставчици на онлайн видео през 

мобилни мрежи 

Логично е сателитните оператори да бъдат поставени на първо място 

сред доставчиците на новинарски услуги, защото това е най-бързият и 

сигурен начин да включиш новинарски екип, репортер или само картина от 

„мястото на събитието“, независимо къде се случва то. Разбира се, 

употребата на сателитни връзки има и своите недостатъци, но в много 
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случаи все още остава ненадминат по качество и бързина метод за пренос 

на информация от журналиста на терен до телевизионния нюзрум и до 

ефира. 

 

Така наречената „Satellite News Gathernig“, съкратено – SNG, разчита 

на всеобхвтаността на сателитите. На български е ПТС – подвижна 

телевизионна станция – автомобил или бус, оборудван с пулт, на който 

може да се записват предавания, да се предават или да се излъчват на живо 

в ефир. В специализирания портал TVZ.tv са регистрирани над 300 

доставчика на тази услуга от най-различни държави37, като намирането на 

подходящ доставчик става както по търсене по държава, така и по събитие 

- всяка подвижна телевизионна станция и екип може да се регистрира в 

момента къде се намира и кое събитие може да отрази най-бързо за своите 

клиенти. 

Тази услуга се предлага най-общо от два типа доставчици: 

специализирани фирми, които предлагат бус, оборудване, сателит, в някои 

случаи и персонал (видео оператор), и телевизионни мрежи и канали, които 

                                                             
37TVZ.tv. Broadcast Services Directory [online] Available from:http://www.tvz.tv/broadcast-services-

directory/sng-dsng-truck-uplink-live-broadcast-satellite-transmissions 

Фигура 1: Схема на SNG/ПТС. Адаптирано изображение от http://www.absatellite.com 

 

http://www.tvz.tv/broadcast-services-directory/sng-dsng-truck-uplink-live-broadcast-satellite-transmissions
http://www.tvz.tv/broadcast-services-directory/sng-dsng-truck-uplink-live-broadcast-satellite-transmissions
http://www.absatellite.com/
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разполагат със собствен сателит или наети честоти, които могат да 

препродават на същия принцип като независимите доставчици.  

Услугата е платена, като често сумите са високи и зависят от това 

колко рисковано или ексклузивно е събитието, което са изпратени да 

покриват. Предлаганият продукт се нарича „сателитно трасе“ - отрязък от 

време, който се резервира на съответна честота към конкретен сателит в 

околоземната орбита. Трасето се обслужва от ПТС или направо от 

телевизионната централа, стига да има необходимите мощности.  

Поръчването на трасе става по заявка към съответния доставчик на 

услугата. Важно е да се провери дали доставчикът има налични мощности 

на мястото, които може да предложи, и дали има свободно трасе. Процесът 

отнема от няколко минути до няколко часа, тъй като е свързан със сложно 

планиране. При големи световни събития, които са очаквани, това е 

предпочитаният метод за провеждане на живи връзки заради високото 

качество на услугата. 

При извънредни събития - атентати, природни бедствия, катаклизми 

и т.н., сателитните оператори правят всичко възможно да достигнат до най-

доброто място, от където е възможно да осъществят сателитната връзка. 

Това неминуемо води до забавяне в доставката на услугата. Ако събитието 

е настъпило в регион, където доставчикът няма мощности или самият терен 

на събитието е труднодостъпен (както често се случва при тежки 

земетресения), предлагането на услугата може да се забави и с ден.  

Сред основните доставчици на сателитна услуга, използвани за 

периода на наблюдение в телевизията, са EBU, INA TV, ENEX, CME, 

InterMEDIA, Linx Productions. 

Сателитните оператори са само ретранслатор на съдържание. Те са 

една чисто техническа услуга, която е надеждна, често скъпа, достатъчно 

мобилна за оперативна новинарска работа и най-вече с високо качество на 

предаваните изображения и звук. 
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Както Мария Нейкова обаче посочва, „международните новини са 

скъпи за производство и стават все по-скъпи“38, което води до нарастване 

на ролята на т.нар. „заемане“ на новини - а именно използването за 

източници на новини чуждестранните телеграфни агенции или други 

медии. 

Цялата тази категория е на път да бъде изместена от ежедневното 

правене на новини от услугите за онлайн пренос на аудио и видео 

съдържание по мобилните мрежи. Това е процес, който вече е започнал и се 

наблюдава по телевизиите. Вместо да се качва на сателит, сигналът се 

ретранслира по мобилната 3G или 4G мрежа, където тя е достъпна. При 

наличието на силен сигнал, тези услуги по нищо не отстъпват като качество 

на сателитните трасета, но все още създават трудности при работа в региони 

с лошо покритие на мобилната мрежа или при масови събития, където 

клетките на операторите са претоварени.  

Предимството на услугите за онлайн пренос на съдържание е, че те се 

използват както с професионална техника, така и с общодостъпните смарт 

телефони и таблети. Това обуславя и най-голямото им приемущество пред 

сателитните трасета - значително по-ниската цена на услугата.  

Водещи фирми, които предлагат тези услуги са: LiveU Ltd, AVIWEST, 

TVU Networks.  

 

1.2.2. Новинарски агенции 

Телеграфните агенции са другото „старо оръжие“ на журналистите – 

най-бързият и надежден източник на информация за международните 

новини. Това е услуга с платен абонамент, в която цяло едно медийно 

предприятие - агенцията, е ангажирано с производство и предоставяне на 

съдържание в текстов, снимков и аудиовизуален формат. Телеграфите и 

                                                             
38НЕЙКОВА, Мария. Пресечна точка. София: Гея, 2003, с.41 

http://www.liveu.tv/
http://www.tvunetworks.com/products/tvupack/
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телексите отдавна са захвърлени в музеите, но терминът продължава и до 

днес да се използва, защото концентрира характера на тези новини – 

телеграфен стил - бързо, кратко, точно и ясно. Самите телеграфни агенции 

отдавна не са само „телеграфни“, като предлагат цялата палитра на 

мултимедийно съдържание. Най-ключовото при тях е, че те продават 

информация. Тъй като това е платена услуга, агенциите залагат на опростен 

интерфейс, водещото е информацията, подредена по критерии, които могат 

да се избират от потребителя и се обновява непрекъснато, с всеки нов 

новинарски обект. И нищо, което да отвлича вниманието на потребителя от 

информационния поток - няма реклами, няма отвличащо вниманието 

съдържание. Целта им е да продадат актуалната информация, с която 

разполагат, по-бързо от конкурентите си.  

Друг важен елемент на работата с новинарска агенция е 

предвидимостта. Агенциите поддържат отделен информационен бюлетин 

за предстоящи събития, които ще следят, и предоставят ориентировъчен час 

кога и какво ще доставят на клиентите си. Това е особено ценна информация 

при планирането на отразяване на събития, особено под натиска на 

фиксираните часове на телевизионните емисии.  

Съдържанието е структурирано по теми и/или региони, като в 

зависимост от предплатения пакет, клиентът има достъп до набор от 

категории (Например: Европа, Балкани, Близък Изток, Северна Америка, 

Азия, Африка, Бизнес, Шоубизнес, Наука, Лайфстайл, Спорт).  
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Остарял метод на приемане на видообмен от новинарска агенция са 

т.нар. „фийдове“: набор от видоематериали, събрани в емисия по общ 

критерий от редакторите в агенцията с регламентирана дължина на целия 

фийд. Фийдовете се предават по сателитно трасе по предварително 

предоставен график. Клиентът(медията) има ангажимента да ги запише, а 

през допълнителна услуга към интерфейса за приемане на текстовите 

материали от агенцията се получават т.нар. скриптове на видеометриалите 

- опис на кадрите, на цитатите от интервютата и кратък журналистически 

текст към темата. Методът е остарял и вече почти не се използва, защото 

дори за общопрофилна телевизия, която има 3 основни емисии за деня и 

много време между емисиите за събиране и обработка на материали, такава 

услуга по-скоро затруднява работния процес. Ангажират се различни звена 

- за приемане, записване и обработка на полученото съдържание. Често 

самата агенция среща технически или технологични трудности при 

изготвянето на материалите и някои от тях не достигат до клиентите в 

обещания фийд, а остават за следваща емисия. 

Фигура 2: Портал за видео съдържание на Ройтерс 
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Технологичната революция и най-вече бързият и надежден интернет, 

спомогнаха за създаването на видеопорталите. Те представляват съчетание 

от схематичната структура на телеграфните агенции, но с повече 

функционалности. Най-важното е, че видеата се публикуват в момента, в 

който са готови - не е нужно да чакат следващият „фийд“, ако са закъснели 

с няколко минути до началото на излъчването. Потребителят разполага с 

търсачка за обекти по ключови думи, според неговите лични нужди. Всичко 

е подредено, описано ясно, кратко, точно и професионално. Агенциите 

периодично сондират мненията на потребителите си за услугата и как може 

да се подобри.  

Технически приемането на подобна услуга става чрез сървър – 

осигурен, инсталиран и поддържан от съответната агенция, като 

информацията пътува до конкретната машина, след което се 

разпространява по компютрите в нюзрума. Така достъпът до 

Фигура 3: Опис (скрипт) на видео от Ройтерс 
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информационния поток е защитен максимално от външни влияния и не е 

обвързан с доставката на интернет услуга до медията. 

Друга особеност на световните новинарски агенции е така наречената 

„емисия на живо“ (live feed): сателитно трасе, което обслужва единствено 

нуждите на агенцията и нейните потребители. По този канал може да се 

пуска картина „на живо“ от мястото на дадено събитие, може и да се 

предават сурови кадри  или готови обекти в ситуации, в които няма 

надежден интернет. Живият канал на новинарските агенции е най-

сигурният начин за бързо и качествено придобиване на картина от мястото 

на извънредно събитие, стига там да е пристигнал екипът на агенцията с 

нужната техника за предаване на сигнал.  

Финансирането на информационните агенции е важен въпрос, когато 

журналистите подбират източниците си на информация. Агенциите биват 

държавни и частни, а има и агенции, които обслужват нуждите на цяло 

сдружение от медии по света. Информацията на световните агенции сама 

по себе си не може да се приеме за чиста истина или безспорен факт, 

предвид всички особености на новинарския процес. Агенционните 

материали обаче се открояват от останалите, защото се изготвят при 

изключително строги правила и стандарти. Самите агенции залагат най-

ценното - своя авторитет, най-малкото защото отделните обекти са 

подписани не само с инициалите на автора, но и с цялата тежест на името 

на агенцията. 

Документът от 1980 г., известен като „Докладът Макбрайд“, по името 

на председателя на Международната комисия за изследване на 

комуникационните проблеми на ЮНЕСКО, носителят на Нобелова награда 

за мир Шон Макбрайд, всъщност е озаглавен „Много гласове, един свят“. 

Според доклада, „разрастването на различни сектори на комуникациите, 

и по-специално масовите медии, увеличи важността и стимулира 

разрастването на агенциите, които доставят и разпространяват новини 
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до вестници и телевизии и други специализирани потребители, като 

публиката като цяло получава тези новини по непряк път. Телеграфните 

агенции са основният и понякога единствен източник на информация за 

медиите, особено за новини от чужди държави“, като посочва конкретни 

пет агенции, които доминират световната информационна арена - Agence 

France-Presse (Франция), Associated Press (САЩ), Reuters 

(Великобритания), ТАСС (СССР) и United Press International (САЩ) - 

„които имат особено широка международна роля поради своя размер и 

технологичната мощ на техните системи за събиране на новини и 

разпространението им на много езици навсякъде по света“39. Макар 

посочените пет агенции да включват и агенцията на единия лагер (ТАСС), 

наличието на четири агенции от тогавашната „западна сфера“ е и причина 

този доклад често да се цитира като критика на западноцентричността на 

световния информационен ред, „управляван“ от информационните агенции. 

Докладът Макбрайд предложи  и смелата визия за „нов световен 

информационен и комуникационен ред“, който да насърчава участието и 

присъствието в глобалните медии и на развиващия се свят. Времето показа, 

че тази визия остана нереалистична: нарастващата роля в международния 

новинарски поток на държавни агенции от трети страни - китайската 

Синхуа да речем, не успява да донесе нужния баланс на макроравнище. 

Сред най-често използваните агенции за видеообмен в българския 

телевизионен нюзрум са AP и Reuters, за информация – AFP, БТА, Итар-

ТАСС, Xinhua, DPA, а водещите специализирани агенции за финансова 

информация, освен Reuters, са и Bloomberg и Dow Jones. 

 

                                                             
39Communication and Society Today and Tomorrow, Many Voices One World, Towards a new more just and 

more efficient world information and communication order. Paris. UNESCO, 1980. р.II-11(56) Available from: 

http://www.un-documents.net/macbride-report.pdf 

http://www.un-documents.net/macbride-report.pdf
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1.2.3 Партньорска мрежа 

При производството на новини една медия не бива да се ограничава 

само със собствената си аудитория като краен адресат. Често вътрешни за 

дадена страна теми могат да бъдат със световно значение. За да влязат в 

категорията „международен видео обмен“, тези материали се нуждаят от 

канал. Световните видео агенции като Reuters, AP или AFP имат договори 

с клиентите си за предоставяне на репортажи, картина и звук от дадени 

събития, но мащабът на тези агенции е глобален и не всички вътрешни за 

дадена страна теми попадат при тях. Затова най-добрият начин за една 

медия да разгърне потенциала на продукцията си е да се включи в 

партньорска мрежа от телевизии със сходен ранг от различни държави. 

Окрупняването на медийния пазар в световен мащаб създаде предпоставка 

за създаването на партньорски мрежи – професионални сдружения, които 

разменят помежду си медийно съдържание. Конкретна полза от подобна 

организация на съдържанието е по-ниската цена на материалите за 

излъчване в този обмен. Принципът на сдружаване може да бъде на база 

рейтинг, тип предприятие(държавно или частно), със заплащане или на 

бартерни начала, на регионален принцип и т.н. В резултат, се получава един 

надежден източник на съдържание, с добро качество на услугата, по-

изгоден финансово и в определени ситуации много по-разнообразен като 

гледни точки, теми и възможности за допълнителни разработки. 

Единственият сериозен недостатък на партньорските мрежи е бързината за 

реакция на съответната местна медия при отразяване на извънредно 

събитие с международна значимост и отзвук. Това е логично, защото всяка 

медия има отговорност първо да информира аудиторията си, преди да 

работи за чуждестранните си партньори, а при големи събития 

(терористични атентати или природни катаклизми например) се 

мобилизира целият наличен състав, за да работи за вътрешните емисии. Тук 



 
 

46 
 

обаче е важно да се направи уговорката, че при добре работеща партньорска 

мрежа, често е възможно материалите за подобно извънредно събитие да 

изпреварят световните видео агенции.  

Принцип на работа с Партньорски мрежи 

Всяка медия, която участва в партньорска мрежа, трябва да излъчи 

човек за контакт, който да бъде на линия денонощно, както и негов 

заместник. Най-добре е да се сформира отделен екип, който да обслужва 

партньорската мрежа. Въпросните хора за контакт обикновено са на високи 

позиции в дадената медия, имат продуцентски права и могат бързо и 

оперативно да раздават задачи, да прекъсват и пренасочват работни 

процеси.  

Работата е организирана на периодични и извънредни ангажименти. 

В зависимост от договореностите, всяка медия в партньорската мрежа 

трябва да допринася със съдържание за останалите новинарски отдели в 

групата. Това са периодичните ангажименти, при които се разпращат 

готови видео материали с превод до останалите в мрежата. Темите са на 

база преценката на човека за връзка или са по заявка на останалите в 

Фигура 4: Начална страница на портала на партньорската мрежа ENEX 
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групата. При периодичните ангажименти може да се направи планиране - 

от сутринта да се знае в групата, че дадена тема ще бъде следена от 

съответната медия и  в определен час ще може да бъде изпратена картина и 

информация. Работата по този начин е изключително оперативна и с високо 

качество. Забавяния се получават в случаите, когато се изисква превод на 

материала на достъпен за всички в групата език (най-често това е 

английски), но при планирани събития, това не създава трудности за 

работния процес.  

Извънредните ангажименти най-често са свързани с друг вид задачи, 

различни от оперативната работа на новинарския отдел по отразяването на 

вътрешни събития. Голямо предимство на партньорските мрежи е 

сътрудничеството при отразяване на теми. То може да бъде чисто 

техническо - осигуряване на сателитни трасета и мощности за предаване на 

различни материали от една държава в друга, но може и да е творческо - 

съвместно разработване на теми с локален или глобален характер 

(особености на шофирането в отделните държави в групата или как 

различните държави реагират на дадено световно събитие). В партньорска 

мрежа е въпрос на договорка една телевизия по молба на друга да изпрати 

екип до трета държава, за да следи дадено събитие, заради географска 

близост, например. Това пести значителни разходи на медиите по транспорт 

и логистика.   

Организация на съдържанието 

Услугата е организирана под формата на портал, в който всяка 

телевизия качва готовите си материали. Има предварително заложени 

критерии - форматиране на текста към видеоматериала, опис на кадрите и 

интервютата, удобен за работа формат на видео файловете. Материалите  се 

преглеждат от редактори и се качват на портала. След това всеки може да 

ги свали и използва. Недостатъкът при този модел на работа е, че се губи 

време в подготовка на видеото за изпращане, превод и опис, качване на 
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портала, редакторска намеса, разрешаване на достъпа на останалите 

потребители до видеофайловете, изтегляне на файла до монтажната, за да 

стигне до ефир. 

 

Пътят на един видеоматериал от партньорска мрежа до зрителя не е 

най-краткият, но има поне три нива на проверка на съдържанието, което 

прави партньорските мрежи надежден източник. Освен това правата за 

ползване на видеоматериалите са уредени между отделните партньори още 

при подписването на първоначалните договори. В редки случаи към 

видеофайловете върви текст, в който са упоменати специфични изисквания 

за употреба, като ембарго (да не се излъчва преди определен час/дата), 

забрана за излъчване след определена дата (заради авторски права върху 

големи церемонии, концерти или спортни събития) или задължително 

графично позоваване на трети източник на съдържание. 

Примери за партньорски мрежи са ENEX и Евровизия (Европейският 

съюз по радио и телевизия). 

Партньорските мрежи, а също така двустранните партньорства, 

представляват надежден и качествен канал за новинарско съдържание. Те 

предоставят и допълнителни функционални възможности, които 

Фигура 5: Опис на материал, споделен от телевизия партньор в мрежата ENEX 
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допринасят значително за разнообразното отразяване на световни и 

регионални теми.   

1.2.4 Двустранни партньорства 

В работния процес често се налага да се контактува директно с други 

телевизии в чужбина, когато въпросните медии са единствен източник на 

важна за нас информация. Тогава правата за ползване на нужните 

материали могат да бъдат откупени по договаряне или да бъдат спазарени 

срещу материали на търсещата медия. Така например казуси с дете, 

отвлечено в чужбина от единия си родител (който е чужденец) и другия 

родител, който си търси правата, могат да се разработят паралелно от две 

медии. Партньорствата между отделни медии обикновено се основават на 

устни договорки (в случаите, при които трябва да се реагира бързо или по 

електронна поща в по-свободен стил), като се цели реципрочност при 

обмена на съдържание. Свободната форма на тези договорки урежда 

спазването на авторските права при излъчването на материалите, както и 

сроковете за изпълнение на поставените задачи. Тези срокове най-често са 

свързани с естествената динамика на съответния новинарски отдел и 

технологичното време за трансграничното прехвърляне на 

видеоматериалите от една телевизия до друга.  

Организация на съдържанието 

За разлика от партньорските мрежи и видео агенциите, при този тип 

партньорства няма организиран портал, информацията не е структурирана 

и търсенето на подходящия източник често отнема повече време. 

Благодарение на съвременните технологии, всякакви местни медии в чужди 

страни са лесно откриваеми в интернет, с удобни вътрешни търсачки и 

задължителната страница или форма за контакт. Трябва да се имат предвид 

множество специфични особености - часова разлика, езикови бариери, 

участие в конкурентни партньорски мрежи и т.н., като възможни пречки 

пред бързото намиране на търсените видео материали.  
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След като бъдат уредени правилата за употреба на подобно 

съдържание, изпращането на файловете може да стане по различни начини, 

в зависимост от изискванията на партньорите: интернет, сателитна връзка, 

куриер/поща и др. 

Най-често партниращите си телевизии използват така наречените FTP 

сървъри. Това са протоколи за файлови трансфери по интернет, като 

ключовото при тях е, че достъпът е ограничен с парола. Това е важно, 

защото съдържанието е защитено. При договарянето на права за излъчване 

почти винаги става въпрос за ексклузивни права за съответната държава и 

видеофайловете трябва да бъдат добре защитени от евентуална кражба. FTP 

сървърите се управляват от техническите отдели на съответните медии и 

работят като част от вътрешната мрежа на телевизията.  

В Интернет се предлагат множество услуги за прехвърляне на 

файлове от един потребител до друг. Същественото тук е, че това са външни 

услуги и от гледна точка на сигурност на трансфера, качество и бързина, 

трябва да се разчита на външен изпълнител. Това крие рискове, но често 

тези платформи са бързи и удобни за работа, съвместими са с модерните 

компютри и предлагат по-голяма оперативност, дори и за не толкова 

запознати с техниката потребители. При размяна на видеофайлове трябва 

да се има предвид техният обем - при високо качество на картината, 

файловете стават много големи и не всяка услуга може да ги достави, а 

изпращането може да отнеме много време.  

Друг вариант за изпращане на видео съдържание от една медия до 

друга през граница е чрез сателитна връзка, която вече беше разгледана. 

Важно е да се подчертае, че тази връзка е с високо ниво на сигурност и 

надеждност, но идва на осезаемо по-висока цена спрямо интернет опциите.  

Третият вариант за размяна на файлове между медии от две различни 

държави е доста архаичен и неоперативен, но макар и рядко, се използва и 

до днес - поща или пратка по куриер. Файловете се записват на преносим 
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носител - диск, флаш памет, твърд диск или дори касета, и се изпращат. 

Този метод може да е надежден, добре защитен и т.н., но отнема много 

време и ангажира човешки ресурс и в двете медии, което обуславя неговата 

обреченост в бъдеще.  

 

1.2.5 Платени видеоуслуги на световни телевизии 

Световните новинарски телевизии произвеждат 24 часа в 

денонощието, 7 дни в седмицата качествени и актуални телевизионни 

продукти, които могат да продават на други телевизии, с които не са в пряка 

конкуренция.  

Такъв тип услуги са нещо като симбиоза между новинарска агенция 

и двустранно партньорство, но при по-различни условия за ползване. Като 

платена услуга, това отново е добре организирана структура с богат набор 

от тематични групи и възможности за допълнителни гледни точки към 

актуални световни проблеми. Ключовата особеност, когато се ползва 

подобен тип услуга, е че приоритет за световните телевизии е техният 

основен канал, след което всичко останало. Освен това, световните 

телевизии все пак следват свой дневен ред и имат собствен подход към 

отразяването на дадени теми. Така например американска телевизия със 

световно покритие може да бъде допълнителна гледна точка, но не и 

единствен източник на информация за конфликт, в който спорещите страни 

са Съединените щати и Русия. Това ограничава донякъде възможностите на 

услугата, но плюсовете ѝ съвсем не са малко. 

Материалите по регионални теми са по-задълбочени, в тях е ясно 

изразен личният, авторски подход на журналиста от въпросната медия. 

Подобни материали се открояват от останалите видеа в международния 

видеообмен, най-вече заради специфичния стил на поднасяне на 

информацията, белязал конкретната медия. 
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Договорите за подобни услуги обикновено са ексклузивни за отделните 

държави, което означава, че конкурентна медия от страната няма достъп до 

същите видеоматериали. Това допълнително ще ги открои в емисиите.  

Организация на съдържанието 

Съдържанието на страницата за видеообмен на CNN – 

CNNNewsource, е изведено като списък с обекти. Материалите са преди 

всичко за съответната публика на дадената глобална телевизия (регион, 

държава, бизнес сектор т.н.). Това обаче води със себе си голям брой по-

специфични теми, които не са приложими за по-масова аудитория. 

Разнообразието от съдържание не е толкова голямо в сравнение със 

световните новинарски агенции, но се залага повече на ексклузивност в 

темите и разработките. При използването на подобна услуга винаги е добре 

да се има предвид часовата разлика с централата на телевизията. 

Отразяването на актуални големи теми обикновено не страда от 

разминаване в часовата разлика, но всички останали не толкова належащи 

теми обикновено се оставят за работното време на основния екип, а не на 

дежурните в непопулярните часове на деня редактори.  

Фигура 6: Интерфейс на услугата CNN Newsource 
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Качват се предимно готови обекти, монтирани, озвучени, кадрите са 

навързани в секвенции и трудно могат да се ползват в друг контекст с друг 

текст. Най-често условието за ползване на такава услуга е 

видеоматериалите да не се премонтират, само да се преведат и да се 

дублират, условие, което трудно може да се спази при репортажи от по 

няколко минути. Услугата върви с портал с търсачка, която улеснява 

намирането на конкретен материал, ако е минал по телевизията или е бил 

качен на официалния уеб сайт на телевизията.  

Медии с такъв тип платени видео услуги са освен CNN, нейният 

американски конкурент CBS (Newspath), полската TVN, немската RTL. 

 

1.2.6 Безплатни официални канали 

Безплатните официални канали са незаменим източник на 

информация в международния видео обмен. Това са сайтове на 

правителствени, международни и неправителствени организации, които 

сами финансират създаването на видеоматериали, свързани със своята 

дейност, които предоставят за ползване на медиите. 

Фигура 7: Порталът на услугата ЕbS – European Commission AudiovisualServices 
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Съдържанието е достъпно през портали в интернет - специални 

секции за медии на сайтовете на съответните организации, подредени по 

дата, често с допълнителна възможност за търсене по ключова дума. Идеята 

е, че това е съдържание, което е създадено с ПР цел и достъпът до него, 

логично, е улеснен максимално. При тях обаче не може да се разчита на 

обективност, най-малкото защото функцията им е на първо място да 

представят определен образ на организацията, и едва след това да служат 

на обществеността. Въпреки естеството на съдържанието и етичните 

съображения при ползването му, този тип материали често са с високо 

качество, достъпни са, с уредени за ползване авторски права и представят 

гледни точки, които външни на организацията хора не биха могли да 

заснемат.  

Сред организациите, които предоставят безплатни официални канали, 

са Европейската комисия, ООН, НАТО, Белият дом, Бъкингамският дворец. 

 

1.2.7 Информационен сайт на друга медия 

Информационните сайтове са друг полезен източик на съдържание, 

който задължително присъства в набора от канали за подбор и изготвяне на 

видеоматериали за новинарските емисии. Информационният сайт може да 

бъде както интернет страницата на печатна медия или на телевизия, така и 

онлайн медия, чието съдържание се произвежда директно за уеб среда. 

Често обаче тези сайтове се бъркат с новинарските агенции, което е 

предпоставка за грешки при работата с тях.  

Основната цел на информационните сайтове е да „продадат“ на 

потребителите си възможно най-много съдържание, но и реклама, като 

цената е времето и концентрацията на читателите: за разлика от 

новинарските агенции, които целят само и единствено да доставят 

информацията. Нещо повече: традиционната информационна агенция не 
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работи за широка аудитория, докато информационният сайт обикновено 

цели да привлече крайните потребители. 

На пръв поглед може да изглежда парадоксално, но AFP е сама по 

себе си един нагледен пример за разликата между  „информационна 

агенция“ и „информационен сайт“. Фигура 8 показва как изглежда услугата 

„агенция“ за абонати медии. А Фигура 9 е скрийншот на началната страница 

в интернет на AFP, която също предлага новинарско съдържание, което е за 

общо ползване от всякакви потребители. 

 

 

При новинарската агенция водещо е съдържанието в табличен вид, 

подредено по дата или по друг удобен за потребителя критерий. Нищо друго 

не отвлича вниманието на потребителя от информационния поток, освен 

съобщенията за извънредни новини, които обикновено са оцветени в червен 

цвят.  

 

 

Фигура 8: Телеграфна услуга на АФП 
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При информационния сайт виждаме изобилие от информация, 

рубрики и възможности да задържим вниманието си повече върху 

съответната страница в интернет, отново може да търсим лесно и удобно 

информация, но полетата около търсената от нас информация са изпълнени 

с допълнително съдържание. Това е така, защото целта на 

информационните сайтове е да задържат посетителите възможно най-

Фигура 9: Начална страница на новинарския портал на АФП 
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дълго, тъй като само така могат да генерират печалби от продажба на 

интернет реклама. Това важно уточнение не означава, че предлаганото от 

информационните сайтове съдържание е с ниско качество, напротив, в 

някои ситуации дори е основен източник на информация.  

Сред големите информационни сайтове, от които се черпи 

информация за международни и чуждестранни събития, са BBC, Al Jazeera, 

CNN, France24 и т.н. 

 

1.2.8 Социални медии, социални мрежи  

В нюзрума на 21-ви век, неминуемо се наложи редакторите на 

международни новини да включат в своя арсенал от източници на 

информация и социалните мрежи като част от по-широките пониятия 

„социални медии“ и „нови медии“. Тези понятия са разгледани в 

следващата част на настоящата глава. 

 

1.3 Социалните мрежи и съдържание, генерирано от потребители 

 

1.3.1 Нови медии 

Понятието „нови медии“ е много широко и социалните медии са само 

малък елемент от това необятно поле. Ливроу и Ливингстън говорят за 

двете различни направление при дефинирането на понятието нови медии: 

“с риск от прекомерно опростяване, можем да кажем, че 

изследователите, вълнуващи се от технологичните, икономическите или 

поведенческите теми са склонни да дефинират новите медии през 

призмата на системни характеристики и услуги, структура на 

индустрията и на собствеността, или, съответно, психологията на 

медийните потребители. Учени от критичната/културна школа пък, 
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следвайки традицията на медийните науки, извеждат своите дефиниции 

повече през съдържанието на новите медии и неговите форми“40. 

Според Тери Флю, три компонента дефинират „новото“ в „новите 

медии“, а именно: 1) наличие на компютърна и информационна технология, 

2) комуникационни мрежи и 3) цифрово медийно и информационно 

съдържание41.  

Колко нови обаче са новите медии? Американският институт за 

медийни изследвания Пойнтър публикува през 2010 г. обстойна 

историческа справка за развитието на новите медии от 1969 г. насам с цел 

„да запазят историята на новите медии и онлайн журналистиката, 

история, която в крайна сметка съвсем не е нова“42. Справката на Пойнтър 

разглежда паралелното историческо развитие на, от една страна, 

технологиите, и от друга – на медиите. Така за начало на историята се 

посочва технологичното – създаването на експерименталната мрежа 

АРПАНЕТ, свързваща четири компютъра в четири американски 

университета; и медийното развитие – в Обединеното кралство, BBC тества 

нов интерактивен медиен формат, наречен „видеотекс“, изискващ телефон, 

модифицирано телевизионно устройство и клавиатура43. 

И за водещите български теоретици опредеянето на понятието нови 

медии е важно теоретично предизвикателство. Доц. Грета Дерменджиева 

определя новите медии както по отношение на разпространението, така и 

по отношение на тяхната аудитория. По отношение на разпространението, 

Дерменджиева посочва, че „новите медии колективно обхващат старите 

медии (телевизия, радио, списания и вестници) в Интернет. Но новите 

                                                             
40LIEVROUW, Leah A and LIVINGSTONE, Sonia (ed) 2006 Handbook of New Media. Social Shaping and 
Social Consequences of ICTs Откъси от книгата достъпни онлайн през Гугъл буукс тук: 

https://books.google.bg/books?id=9wrpPKHc0skC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
41FLEW, Terry. New Media. An Introducstion. Oxford University Press 2011 3rd edition, с. 6 
42SHEDDEN, David 2004 New Media Timeline (1969 - 2010)http://www.poynter.org/2004/new-media-

timeline/28803/ 
43SHEDDEN, David 2004 New Media Timeline (1969)http://www.poynter.org/2004/new-media-timeline-

1969/28684/ 

https://books.google.bg/books?id=9wrpPKHc0skC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.poynter.org/2004/new-media-timeline/28803/
http://www.poynter.org/2004/new-media-timeline/28803/
http://www.poynter.org/2004/new-media-timeline-1969/28684/
http://www.poynter.org/2004/new-media-timeline-1969/28684/
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медии се отнасят и до виртуланата реалност, уеб телевизията, 

Интернет радиото, подкастите, водкастите, уебкастите, социалните 

мрежи, блоговете и микроблоговете и пр.“44 А по отношение на 

потребителите на тяхното съдържание, подчертава, че „всяка медия, чиято 

аудитория е онлайн базирана, е нова медия. Онлайн средата позволява на 

всеки да споделя собствената си медия със света“45. 

Заради развитието и популяризирането на „новите медии“, 

законодателите бяха изправени пред предизвикателството да намерят модел 

на регулация, който да надгражда традиционната радио-телевизионна 

регулация. От 2010-а година в сила в страните от Европейския съюз е 

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ)46, която 

допълва старата директива „Телевизия без граници“, като прави 

общностното законодателство по-малко детайлно, но по-гъвкаво. 

Както пише и Проф. Нели Огнянова, отговорността за съдържанието 

в интернет е „по-сложно разпределена“ и „това се обуславя от различните 

категории участници, които осъществяват едни или други функции във 

функзционирането на мрежата – автори, доставчици на интернет достъп, 

телекомуникационни компании, доставчици на най-различни 

информационни услуги и др“.47 

По определението на ДАВМУ, аудиовизуалните медийни услуги 

обхващат „единствено аудиовизуални медийни услуги, независимо дали са 

телевизионно излъчване или по заявка, които представляват средства за 

масово осведомяване, т.е. които са предназначени за значителна част от 

обществеността и биха могли да имат силно въздействие върху нея“48. В 

                                                             
44 ДЕРМЕНДЖИЕВА, Грета. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. София: 2012 УИ „Св. 
Климент Охридски“, с. 115 
45 Пак там. 
46 Пълен текст на български на Директива за аудиовизуалните медийни услуги достъпен тук: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32010L0013 
47 ОГНЯНОВА, Нели. Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз. София: 2005 

УИ „Св. Климент Охридски“, с. 175 
48 ДАВМУ, Преамбюл, п. 21 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32010L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32010L0013
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този смисъл европейската директива не обхваща „дейности, които по 

принцип са от нестопански характер и които не са конкурентни на 

телевизионното излъчване, като частни интернет страници и услуги, 

състоящи се в осигуряването или разпространението на аудиовизуално 

съдържание, произведено от частни ползватели с цел неговото споделяне 

и обмен в рамките на общности по интереси“49. Накратко, това означава 

че съдържанието, генерирано от потребители и публикувано в мрежи като 

YouTube или Reddit само по себе си не попада под регулацията. То би могло 

да бъде обект на регулация едва когато е излъчено в рамките на 

телевизионно предаване. 

Дефинирайки ролята на средствата за масово осведомяване „да 

информират, забавляват и образоват широката общественост“50, 

ДАВМУ въвежда понятието „редакционна отговорност“: 

„Понятието „редакционна отговорност“ е основополагащо 

за определяне на ролята на доставчика на медийни услуги и, 

следователно, за дефинирането на аудиовизуалните медийни услуги. 

Държавите-членки могат допълнително да уточнят аспектите на 

определението за „редакционна отговорност“, особено понятието 

„ефективен контрол“ при приемането на мерки за изпълнение на 

настоящата директива“51. 

[…] 

„редакционна отговорност“ означава упражняването на 

ефективен контрол както върху избора на предавания, така и върху 

тяхната организация, както в хронологичен ред при телевизионни 

излъчвания, така и в каталог при аудиовизуални медийни услуги по 

                                                             
49 Пак там. 
50 ДАВМУ, Преамбюл, п. 22 
51 ДАВМУ, Преамбюл, п. 25 
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заявка. Редакционната отговорност не включва непременно 

юридическа отговорност съобразно националното законодателство 

по отношение на съдържанието на предоставената услуга“52. 

Накратко казано, онлайн платформите за аудиовизуално съдържание 

се покриват от Директивата само ако упражняват „редакционна 

отговорност“ за предлаганото съдържание. Например Netflix влиза в полето 

на ДАВМУ, защото решава какво ще бъде съдържанието и как ще бъдат 

организирани програмите. От друга страна потребителските видеа в 

платформата YouTube не попадат под европейската регулация, защото 

YouTube не упражнява контрол над това съдържание. 

В резултат, съдържанието, генерирано от потребители, в огромна 

степен е освободено от регулация и се наслаждава на един доста свободен 

полет - с умерени ограничения, както ще стане ясно по-долу, особено когато 

т.нар. „потребителско съдържание“ всъщност се окаже в нарушение на 

авторското право. 

 

1.3.2 Социални медии 

Уеб 2.0 платформата превърна „Безмълвните маси“ на Бодрияр53 в 

активни потребители и гражданско общество. Основна роля за това имат 

социалните медии.  

Изследователите от университета в Илинойс Кейлъб Кар и Ребека 

Хейс подчертават трудността при осмислянето на „социални медии“ като 

понятие. Те наблюдават „общ консенсус около това кои инструменти 

могат да бъдат смятани за социални медии, но няма консенсус по това 

какво дефинира тези инструменти като социални медии“ или накратко – 

                                                             
52 ДАВМУ, Глава I Определения, Член 1, ал. 1 в 
53 BAUDRILLARD, Jean. In the Shadow of the silent majorities… or the end of the social. New York: 1983 

Semiotext(e) Available online: http://autonomousuniversity.org/sites/default/files/Baudrillard_Shadow-of-the-

Silent-Majorities.pdf  

http://autonomousuniversity.org/sites/default/files/Baudrillard_Shadow-of-the-Silent-Majorities.pdf
http://autonomousuniversity.org/sites/default/files/Baudrillard_Shadow-of-the-Silent-Majorities.pdf
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„знаем какво са социални медии, но не сме задължително в състояние да 

обясним защо те са това, което са“54. Преглеждайки редица опити за 

дефиниране на понятието „социални медии“ в академичния дискрус от 

2008-а до 2012-а година, Кар и Хейс предлагат своя дефиниция, която 

според тях е достатъчно обширна и в същото време не толкова 

технологична, колкото други опити за определение. Тяхната дефиниция 

гласи:  

„Социалните медии са интернет-базирани канали, които 

позволяват на потребителите опортюнистично да взаимодействат 

и да се самопредставят селективно, или в реално време или 

асинхронно, или към широка, или към тясна аудитория, и които 

извличат своята стойност от съдържание, генерирано от 

потребителите и от усещането за взаимодействие с други 

[потребители, бел. авт]“55. 

Силвия Цветкова-Казандзи също обръща внимание на съдържанието 

в социалните медии. Тя посочва, че „Социалните медии са 

интернет  сайтове, които се попълват със съдържание от самите 

потребители и основното е една информация да достигне до определен 

кръг хора“56. Медията е средството, общностите са средата, а посланията – 

целта. „Социалните медии са главен инструмент за разпространение на 

потребителско съдържание или т.нар. User Generated Content, който 

споделен или директно създаден в тях, има потенциал да се разпространи 

много по-бързо, от която и да е телевизионна, радио или печатна реклама 

или съдържание“57, пише още Цветкова-Казандзи. Социални медии е 

                                                             
54 CARR, Caleb T. and Rebecca A HAYES. Social media: Defining, developing, and divining. Atlantic Journal 

of Communication, 23(1). 2015 p. 1 Available online: http://my.ilstu.edu/~ctcarr/research/CarrHayes_2015.pdf  
55 Пак там, р. 8 
56 ЦВЕТКОВА-КАЗАНДЗИ, Силвия. Социални Мрежи. В: Дигиталните медии. Речник на основните 

понятия. Сб. статии. София: Фабер, 2012, с. 221 Достъпно на: 

http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdf  
57 Пак там. с. 220 

http://my.ilstu.edu/~ctcarr/research/CarrHayes_2015.pdf
http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/Margarita-Pesheva_Digitalnite-medii_rechnik.pdf
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събирателният образ за блогове, микроблогове, бизнес мрежи, форуми, 

онлайн игри и социални мрежи. 

1.3.3 Социални мрежи 

 

Понятието „социална мрежа“ идва от социалните науки от края на 

ХIХ и началото на ХХ век, като за негов „баща“ е сочен германският 

социолог Георг Зимел, който вместо за „социални групи“ говори за 

„социални мрежи“ и социална геометрия. Със социални мрежи през 30-те 

започва да се занимава и психологията (Джейкъб Морено), а Стенли 

Милграм през 60-те в прочутия си експеримент58, наречен „феномен на 

малкия свят“, бележи важно стъпало в интереса към взаимосвързаността 

между хората в по-ширък план. Оттам идва и идеята за „шест степени на 

разделение“ (six degrees of separation) - или всеки (в спецификата на 

експеримента - всеки американец) може да се свърже с всеки друг по верига 

от средно шест човека, всеки от които познава лично следващия във 

веригата59. Един от водещите съвременни изследователи на социалните 

мрежи като общо, нетехнологично понятие - Дънкан Уатс смята, че по-

сериозният изследователски интерес в темата идва чак 30 години след 

Милграм – едва през 90-те години на ХХ век – когато и развитието на 

технологиите позволява много по-лесно да се събират и обработват огромни 

масиви от данни. А тогава вече започваме да говорим и за „онлайн социални 

мрежи“ като това за много хора извън научните среди става първо значение 

на „социални мрежи“ по принцип.     

Дана М. Бойд и Никол Елисън припомнят, че първата интернет-

базирани услуги, отговарящи на горната дефиниция, се появява още през 

1997 г. под името SixDegrees.com – като алюзия именно към „шестте 

                                                             
58 Все пак не чак толкова прочут като експеримента на Милграм с подчинението, бел. авт. 
59 По WATTS, Duncan J. Six Degrees of Separation. The Science of a Connected Age, London: Vintage, 2003 
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степени на разделение“ на Милграм60.  Те предлагат и една от най-честите, 

а и най-„чисти“ дефиниции на социална онлайн мрежа: „уеб базирани 

услуги, които позволяват на хората (1) да изградят свой публичен или 

публично-частен профил в рамките на ограничена система, (2) да 

създадат списък с други потребители, с които те да споделят връзки, и 

(3) да преглеждат списъка от връзки, създаден от други потребители в 

системата“61.  

Гай Клапъртън пък предлага една опростена дефиниция за социална 

мрежа: „базиран на интернет инструмент, който позволява на четящия да се 

свърже с пишещия или с дадена общност онлайн и публично“62. 

В книгата „Креативната мъдрост (Краудсорсинг)“ Десислава 

Бошнакова говори за мрежи за споделяне на съдържане в контекста на 

„Мрежата“ – общото понятие, добило статута на синоним на интернет. 

Концепцията за „Мрежата от мрежи“ е събирателният образ на средата, в 

която се развива активната социална дейност в интернет: „така на 

практика всеки един от нас има мрежа от познанства, която се състои 

от отделни мрежи от взаимодействия в социалните платформи“63. За 

Цветкова-Казандзи „При социалните мрежи целта е опознаване, 

поддържане на контакти, работа по определена кауза, взаимна полезност 

на бъдещ онлайн или офлайн етап“64. Дерменджиева обаче дава люпопитен 

поглед към това разграничаване на социални медии и социални мрежи:  

„Напоследък се наблюдава тенденция за преливане на социалните мрежи 

в социални медии. В мрежите все по-често се споделят, коментират, 

оценяват и създават новини от участниците в тях, а все по-често и от 

                                                             
60 BOYD, D.M. and ELLISON, N.B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. 

Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), article 11, р. 4 Available online: 
http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf  
61 BOYD, D.M. and ELLISON, N.B. (2007). Цит. съч. Превод на цитата по Цветкова-Казандзи, Силвия 

„Социални Мрежи“, цит. съч., с. 221 
62 КЛАПЪРТЪН, Гай.Социални медии и успешен бизнес. София: 2010 Четмо, с. xxxiii 
63 БОШНАКОВА, Десислава. Колективната мъдрост (краудсорсинг). София: 2016 Рой Комюникейшън, 

с. 13 
64 ЦВЕТКОВА-КАЗАНДЗИ, Силвия. Цит. съч, с. 221 
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обществени фигури, което превръща тази информация в ценен източник 

за медиите“65. 

Подобно разграничаване прилича малко на въпроса: Кое е първо – 

яйцето или кокошката? И е логично първообразът на явлението да са 

социалните мрежи, такива, каквито са съществували още от зората на 

комуникацията. В дигиталната епоха социалните медии, макар и по-

широкото понятие, всъщност се оказват функция на мрежите, която ги 

обогатява и ги издига до ново ниво по значимост в обществото.  В този 

смисъл, трите най-популярни социални платформи в Интернет: Facebook, 

Twitter и YouTube, са социални мрежи по своята технологична същност, с 

фунция на социални медии.    

За целите на това изследване е важно да се направи уточнението, че 

заради сходствата си, термините „социални медии“ и „социални мрежи“ се 

припокриват до голяма степен. Фокусът на научния труд е поставен върху 

социалните мрежи именно заради специфичния акцент върху начина, по 

който се организира комуникацията в тези онлайн общности. 

 

1.3.4 Съдържание, генерирано от потребители 

Отговор на въпроса какво точно трябва да разбираме под съдържание, 

създадено от потребителите (или user-generated/user-created content) ни 

предлага Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която 

публикува през 2007 г. доклада „Мрежа на участието: съдържание, 

създадено от потребителите“(„Participative Web: User-Created 

Content“)66. В него ОИСР предоставя подробна дефиниция на този тип 

съдържание: 

- „Изискване за публикуване: теоретично, съдържанието, 

създадено от потребители може да бъде сътворено и после никога 

                                                             
65 ДЕРМЕНДЖИЕВА, Грета. Цит. съч. с. 450 
66Пълен текст на доклада достъпен тук: http://www.oecd.org/sti/38393115.pdf 
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да не бъде публикувано онлайн или другаде, тук се фокусираме върху 

творби, които са публикувани в някакъв контекст, било то публично 

достъпна интернет страница или в социална мрежа, достъпна само 

до определена група от хора (пр. студенти от един и същи 

университет). Това е полезен начин от дефиницията да изключим 

електронна поща, двустранно споделяне на съобщения (чат, 

месинджър, бел. авт.) и пр. 

- Креативно усилие: Това предполага, че някакво 

количество креативно усилие е било вложено в създаването на 

дадена творба или в адаптирането на съществуваща такава за 

създаването на нова; т.е. потребителите трябва да добавят своя 

собствена стойност в творбата. Креативните усилия зад 

съдържанието, създадено от потребители, често има и елемент на 

колаборация, както е случаят със интернет страници, които 

потребителите могат да редактират едновременно. Например, 

просто копиране на част от телевизионно предаване и 

публикуването ѝ в сайт за онлайн видео споделяне (дейност често 

виждана в сайтове с потребителско съдържание), не се разглежда 

като съдържание, генерирано от потребителите. Ако 

потребителят обаче качи свои снимки, изрази свои мисли в блог, или 

създаде ново музикално видео, то това може да се смята за 

съдържание, създадено от потребителя. И все пак минималното 

количество креативно усилие е трудно да се дефинира и зависи от 

контекста. 

- Създаване извън професионална обстановка и практика: 

съдържанието, генерирано от потребители е в общия случай 

създадено извън професионална среда. То често няма 

институционален или пазарен контекст. В най-крайна форма, 

съдържанието, създадено от потребители, се произвежда от 
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непрофесионалисти без очакване за печалба или възнаграждение. 

Мотивационните фактори включват: свързване със съмишленици, 

достигане на някакво ниво на известност, важност или престиж, и 

желанието да се изразиш“67. 

Както и авторите на доклада на ОИСР посочват още през 2007 г. 

обаче, последната характеристика е „концептуално полезна“, но е все по-

трудно да бъде запазена в актуалния контекст. Това с още по-голяма сила е 

валидно днес, когато вече има десетки, ако не и стотици YouTube звезди, 

достигнали до голяма популярност през платформата със собственото си 

творчество - било то музика, филми, готварски наръчници, съвети за грим, 

или пък коментари по новини и актуални събития. ОИСР отбелязва, че 

„докато в началото съдържанието, създадено от потребителите, беше 

инициатива отдолу (grassroots movement), то сега има ясна посока към 

монетизация на съдържанието от страна на потребителите, създаващи 

това съдържание“68. 

До сходно определение за съдържание, генерирано от потребителите, 

достига и британският медиен и телекомуникационен регулатор Офком, 

който през 2013 г. публикува доклада „Стойността на съдържанието, 

генерирано от потребителите“69, изготвен от специализираната 

консултантска компания Търнър, Хопкинс70. 

Според този доклад, за да отговаря на дефиницията за „генерирано от 

потребители“, дадено съдържание трябва да отговаря на следните условия: 

                                                             
67OECD Working Party on the Information Economy. Participative Web: User-Created Content. 2007. p.8, 

Available from: http://www.oecd.org/sti/38393115.pdf 
68 Пак там 
69 Пълният текст на доклада за Офком „Стойността на съдържанието, генерирано от 

потребителите“ (Report for Ofcom: The Value of User-Generated Content), публ. 21 юни 2013 г., в 
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70Turner, Hopkins Digital Media Strategies https://turner-hopkins.com/ 
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- „Начинание, водещо до създаването на някаква форма на 

медийно съдържание: текст, снимка, видео, аудио, игри, данни или 

метаданни, компютърен код, или всякаква комбинация от тези. 

- Съдържание, което се прави достъпно за публиката или 

онлайн или пред други свързани платформи. 

- Дейност, която не е първостепенна или директен 

източник на доходи за създателя“71. 

Този доклад предлага и термина „социално кураторство“, като „лека“ 

форма на генериране на потребителско съдържание - в това число 

коментари, тагиране, оценяване (пример за услуга, която изцяло се основава 

на социално кураторство, а не на самостоятелно създаване на 

потребителско съдържание, е социалната мрежа Pinterest). 

*** 

Новинарско-аналитичният сайт Mic. (бивш PolicyMic.), който се 

фокусира върху аудиторията на т.нар. millennials (читателите, които 

понастоящем са между 18 и 34 години) стана известен с отразяването „на 

терен“ на революцията в Тунис от зимата на 2010-2011-а г. Стратегията на 

тази нова медийна компания е да използва именно журналисти-куратори – 

екип от десет-двадесет редактори, които следят новините и това, за което се 

говори в социалните  мрежи, и след това правят подбор на онова, което 

смятат, че е най-важно за целевата им публика от „сериозните двадесет и 

нещо годишни“72, поднасяйки го по начина, който се харесва: една 

неочаквано добра комбинация от сериозни, задълбочени анализи и 

„листикъли“ (по-повърхностно изброяване на свързани факти, от типа на „8 

снимки от визитата на Обама в Южна Африка, които още не сте 
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видели“73). След края на Арабската пролет, продължила условно от 

размириците в Тунис от декември 2010-а до около средата на 2012-а г., Мик 

публикува анализа „Twitter революция: как Арабската пролет бе 

подпомогната от социалните медии“74, в който смело заявява, че 

„социалните мрежи са разрушили психологическата преграда на страха, 

помагайки на много хора да се свързват и да обменят информация“75. 

Авторът цитира и неназован активист на Арабската пролет от Египет, който 

обобщава „Използваме Facebook, за да си насрочим протестите, Twitter за 

да се координираме и YouTube, за да разкажем на света“76. 

Именно тези три социални мрежи  излизат на първите три места и при 

изследване на обратната страна в комуникационния процес – а именно 

потребителската. Според данни на актуалното изследване Reuters Institute 

Digital News Report 2016, проведено от Института „Ройтерс“ за изследване 

на журналистиката към Оксфордския университет (Великобритания) и 

цитирано в доклада на Съвета на Европа от октомври 2016-а, озаглавен 

„Предизвикателства и възможности за новите медии и журналистиката 

в една все повече дигитална, мобилна и социална медийна среда“,77 сред 

всички онлайн социални мрежи, потребителите използват в най-голяма 

степен Facebook (44%), YouTube (19%) и Twitter (10%) за да достигнат до 

новини.78  
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Тези три мрежи са разгледани по-детайлно в следващите подглави. 

1.3.5 Facebook 

Facebook е най-популярната социална мрежа в света, с 1,7 милиарда 

активни потребители средно на месец към юни 2016-а г., огромната част от 

които (1,57 милиарда) я използват през мобилните си устройства. Мрежата 

е истински глобална, като около 84,5% от активните потребители са извън 

САЩ и Канада79. 

По думите на самата компания, „мисията на Facebook е да даде на 

хората силата да споделят и да правят света по-отворен и свързан. 

Хората използват Facebook, за да поддържат връзка с приятели и 

семейството си, да откриват какво се случва по света и да споделят и 

изразяват това, което за тях има значение“80. 

Facebook започва като мрежа за връзка между учащите в Харвардския 

университет – директория от снимки с кратка информация за отделните 

студенти. Идеята обаче набира лавинообразна популярност и бързо се 

развива в други университети. Разпространението на услугата става 

първоначално с покани между потребителите. Първата революционна 

крачка в разработването на социалната мрежа е на 1-и септември 2004-а г., 

когато Facebook представя т.нар. „Facebook стена“: място, където 

потребителите могат да публикуват съобщения до кръга от свои приятели. 

До края на 2004-а г. Facebook потребителите вече достигат един милион 

души. През 2005-а г. платформата добавя снимки. Също тогава настъпва и 

към международните училищни и университетски мрежи. През 2006-аг. 

социалната мрежа вече има свое приложение за мобилни устройства и пуска 

News Feed – събраните „новини“ от личните контакти в мрежата81. По това 

време вече Facebook се „отваря“, така че към нея да може да се присъедини 
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всеки82. През 2007-а г. вече е добавена и функционалност за споделяне на 

видео83. Facebook чатът се включва през 2008-а84, а през 2009-а г. е въведен 

и станалият нарицателен бутон „Харесва ми“ (Like button)85. Допълнителна 

възможност за създаване на микро-общности в рамките на социалната 

мрежа представляват и Facebook групите, чиято настояща версия е въведена 

през 2010-а г.86 През 2014-а г.е пусната функцията Trending, която помага 

на потребителите да намерят водещите теми във Facebook директно през 

своя News Feed87.Също тогава е пусната и функцията за търсене на 

приятели, които се намират наблизо в чисто географски смисъл88.Пак през 

2014-а г. е въведена и функцията Safety Check – „проверка за сигурност“, 

която позволява на потребителите, намиращи се в „горещи точки“ 

(природни бедствия, терористични актове), за да известят контактите си, че 

са добре и в безопасност89. През 2015-а са въведени две нови видео 

функционалности – 360видео90 и видеото на живо91, като отначало се пуска 

тестово за публични фигури, после за потребители от САЩ, използващи 
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iPhone,и през април 2016-а -  за всички потребители92. Тези развития освен 

че увеличават възможностите за взаимодействие между потребителите, 

допълнително улесняват крауд-сорсването (или 

аутсорсването/делегирането на тълпата) на новинарско съдържание - 

хората, които се маркират от критични точки, могат на живо да предават, а 

телевизиите да пре-предават случващото се. 

И все пак, най-основното за Facebook е, че там всички контакти са 

„приятели“, в повечето случаи постовете на потребителите не са публични, 

а се споделят само с тяхната подбрана аудитория от „приятели“ (с цялата 

условност на това понятие в контекста на социалните мрежи, разбира се). 

Facebook предлага и възможност за публични постове, а от 2011-а г. 

позволява и да се „абонираш“, т.е. да „следваш“ профила на някой 

интересен потребител, дори и да не сте приятели93.Тази функция е 

заимствана от платформата Twitter, където именно „следенето“ изначално е 

начинът да се изгради мрежата между отделните потребители. 

 

1.3.6 Twitter 

Twitter е микроблогинг платформа, създадена през 2006-а г. в САЩ. 

Първият туит е пуснат на 21-и март 2006-а г. от Джак Дорси, съосновател 

на компанията. Едва четири-пет месеца са нужни, за да стане ясно на екипа 

зад платформата колко голям потенциал има Twitter да „включва“ много 

хора, които да допринасят за отразяването на случващо се на момента 

събитие – в този случай леко земетресение в Калифорния, САЩ94. 
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 В една от най-известните и цитирани книги, със статут на учебник по 

Twitter, „The Twitter Book”95, прецизно е дефинирано „какво е Twitter“: 

„Twitter е услуга за съобщения, която има много общи 

характеристики с комуникационни инструменти, които вече 

използвате. Има елементи подобни на имейл, чат, sms, блогове, RSS 

фийд и т.н. Но някои фактори, и особено тяхната комбинация, 

правят Twitter уникален: 

Съобщенията, които пращате и получавате по Twitter са не 

по-дълги от 140 знака, което е горе-долу дължината на едно 

новинарско заглавие. Това означава, че те са много лесни за писане и 

четене. 

Съобщенията по Twitter са публични, като блог постове, 

така че не е нужно да се дава разрешение на хората да видят какво 

сте написали. Това означава, че много лесно можете да се 

запознавате с нови хора по Twitter. 

Тези съобщения са с възможност да се включите (opt-in), и 

потребителите избират съобщенията на кои хора да следят като 

абонамент (в Twitter, това се нарича „следване“ или „following“). 

Toва означава, че трябва да бъдете интересни, за да изберат 

останалите потребители да следят вашите туитове. 

Можете да изпращате и получавате съобщения по много 

начини, в това число мобилни телефони, компютри, сайтове, 

десктоп програми. Това означава, че Twitter може да пасне на 

работния график на почти всеки. 

 Като добавите всичко това заедно, и хвърлите вътре и една 

доза от приятелското отношение, характерно за Twitter, 

получавате една мощна и привлекателна комуникационна 

                                                             
95O’REILLY, Tim and MILSTEIN, Sarah. 2009. The Twitter Book. Sebastopol, CA: O’Reilly Media. Available 
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платформа, която се оказва особено полезна за много лични и 

професионални нужди“96. 

Към юни 2016-а г., по данни на компанията, Twitter има 313 милиона 

активни потребители, като 79% от профилите са извън САЩ. Поддържат се 

над 40 езика, а 82% от активните потребители използват и мобилно 

приложение, което означава, че „туитват“ постоянно от смартфоните си97.  

Едно от най-характерните неща за Twitter е хаштагът, или „дума пред 

която е поставен символът #, която помага на потребителите да 

категоризират съобщенията в Twitter“98, а впоследствие и лесно да търсят 

по определена категория. Тази функция дебютира малко повече от година 

след „раждането“ на Twitter – през август 2007-а г. Събраните данни за най-

популярните хаштагове формират и рубриката в началната страница Trends, 

открояваща темите, за които най-много се говори, и позволяваща настройки 

по региони. Освен категоризиране по тема или водещо събитие през хаштаг, 

туитовете позволяват, разбира се, и външни препратки (линкове) към 

съдържание - текстово, снимки или видео. Това направи Twitter особено 

удобен канал за традиционни медии да промотират материалите си и да 

придърпват посещения към собствените си интернет портали. 

През 2012-а г. Twitter обяви намерението, а през 2013-а г. вече и 

започна да предлага собствена видео-хостинг услуга, с която значително 

улесни своите потребители, желаещи да споделят видео - вече не беше 

нужно да го качат някъде и да препратят туит към него, а могат директно да 

го „качат“ на платформата. А през март 2015-а г. Twitter официално пусна 

и услугата за търсене и филтриране в реално време „Куратор“, насочена към 

новинарски организации99.  

                                                             
96O’REILLY, Tim and MILSTEIN, Sarah.Цит. съч. с. 7 
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99PEREZ, Sarah. Twitter Publicly Launches Curator, Its Real-Time Search And Filtering Tool For Media 
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https://techcrunch.com/2015/03/31/twitter-curator/ 

https://about.twitter.com/company
https://techcrunch.com/2015/03/31/twitter-curator/


 
 

75 
 

Макар Facebook и YouTube да са по-популярните платформи, Twitter 

стана „нарицателна“ за революции. Като Twitter революции се описват 

протестите в Молдова от 2009-а г., протестите в Иран от 2009-а - 2010-а г., 

революцията в Тунис от 2010-а - 2011-а г., Египетската революция през 

2011-а и Евромайдана в Украйна, започнала 2013-а г.  Според Сегербърг и 

Бенет, когато говорим за Twitter революция, наблюдаваме три основни 

характеристики в отношението между тази нова медия и социалните 

движения: 1) Twitter потокът става и механизъм за въвличане на нови 

участници; 2) Twitter потокът участва в гейт-кийпинг процеса, като 

лидерите на мнение се разпознават на база на това колко често другите 

потребители повтарят техните постове (retweet); 3) промяна в 

организационната динамика във времето100. 

 

1.3.7 YouTube 

YouTube е платформа за споделяне на видео и също се дефинира като 

социална мрежа, в която потребителите имат свои профили (канали) и могат 

да се абонират един за друг. Вътрешната търсачка на платформата, чрез 

която могат да се търсят и гледат клипове, е разглеждана от някои 

журналисти и коментатори, занимаващи се с темата технологии, като 

втората най-голяма Интернет търсачка, след Google101. Разбира се,YouTube 

не е  Интернет търсачка, защото връща резултати само от собствения си 
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сайт, а не от мрежата102, но действително това е най-посещаваният интернет 

адрес след google.com103. 

Социалната мрежа за видео споделяне е създадена през 2005-а г. от 

трима служители на компанията за онлайн плащания PayPal, като още 

същото лято става най-динамично популяризиращият се сайт в мрежата. 

Потребителите създават акаунти, към които могат да направят канали. В 

каналите качват съдържание, което може да бъде гледано, оценявано, 

коментирано от общността. Самите канали имат „абонати“, потребители, 

които искат да получават известия за ново качено съдържание от същия 

автор. 

Година и половина след старта, през октомври 2006-а г., Интернет 

гигантът Google купува YouTube104 - след като едно типично за зората на 

тази социална мрежа видео клипче на двама китайски тийнейджъри, пеещи 

пред камерата на плейбек песен на американската бой банда Бекстрийт 

бойс, убеждава Сюзън Войжитски, тогава водещ кадър в Google, а сега 

главен изпълнителен директор именно на YouTube, колко огромен е 

потенциалът на платформа, която „позволява на хората навсякъде по света 

да създават съдържание, и то без да са в студио“105. 

От 2007-а г. платформата става все по-осезаемо международна – и 

вече има начални страници за над дузина държави на местните езици. Също 

през 2007-а YouTube, вече като част от империята Google, прави много 

важна стъпка - започва тестове на система, с която автоматично да бъдат 

засичани видеа, които нарушават авторски права. Стъпката е в резултат на 

съдебни искове от големи държатели на авторски права като медийните 
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конгломерати Time Warner, Walt Disney и Viacom, които настояват, че чрез 

предоставяне на хостинг услуга, YouTube нарушава правата им в случаите, 

когато потребители качват цели или откъси от техни предавания, филми, 

музика106. Системата създава виртуална „самоличност“ чрез код за видео 

материали, които са обект на защита на авторски и сродни права, и го 

запазва в база данни. Всяко ново видео, което се качва на платформата, се 

проверява автоматично в реално време за прилики със съдържание от базата 

данни, а Content ID системата отбелязва клиповете като нарушение на 

авторски права, когато се засече копиране. При такъв случай притежателят 

на авторските права има четири опции: да блокира изцяло видеото; да 

премахне аудиото от клип, който само използва тяхна музика; да следи 

статистиките за гледане на клипа, или да добави реклами към клипа107. 

Такава автоматична система за филтриране на съдържанието неминуемо 

предизвиква и критики, особено от страна на организации, занимаващи се с 

Интернет свободи като Фондация „Електронна граница“ (Electronic Frontier 

Foundation), които още през 2009-а г. настояват, че Content ID системата е 

сляпа към т.нар. „честна употреба“ - например, когато млади таланти правят 

артистична интерпретация на популярна песен108. 

Потребителите по правило могат да качват видео съдържание с до 15-

минутна дължина. За да „ъплоудват“ по-дълго съдържание, те трябва да 

„верифицират“ профила си, стъпка, която изисква и мобилен телефон. През 

2007-а и 2008-а г. платформата насърчава създателите на оригинално 

съдържание чрез YouTube Наградите, гласувани от общността109. Също 
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през 2007-а г. платформата започва своята Партньорска програма с 

потребители-създатели („creators”), като кани най-популярните автори на 

оригинално съдържание да печелят от реклами - също като медийните 

партньори на YouTube, от ранга на големите американски телевизионни 

мрежи и други държатели на права110.  

През 2008-а г., в YouTube вече може да се качва видео с високо 

качество (HD), а от 2009-а г. и във Full HD. През 2011-а г. мрежата въвежда 

осезаема промяна на своя дизайн и интерфейс111. И с акцент върху каналите, 

които потребителят следи, започна много повече да прилича на голям 

телевизионен портал. 

През 2012 г., YouTube се самообявиха за „световния нюзрум“112 и 

публикуваха една впечатляваща статистика за новинарското съдържание, 

което се качва от потребителите в социалната мрежа. По данните на 

компанията, социалната мрежа е станала основен източник на информация 

за милиони потребители по света при отразяването на събития като урагана 

Санди по източното крайбрежие на Северна Америка, сирийските протести, 

които постепенно прераснаха в гражданска война, президентските избори в 

Съединените щати, както и спиращия дъха скок с парашут от ръба на 

Космоса на Феликс Баумгартнер. Според YouTube: 

- 7 хиляди часа с кадри, свързани с новинарско съдържание, 

са били качвани ежедневно  

- 39 хиляди потребителски видеа за урагана Санди са били 

качени само за седмица 

- предаване на живо на прогнозата за времето за 

Източното крайбрежие в продължение на над 70 часа без 

                                                             
110MALIK, Om. YouTube Starts Paying Star Users. In: GigaOm [online] 03 May 2007 [Cited 16 August 2016] 

Available from: https://gigaom.com/2007/05/03/youtube-starts-paying-star-users/ 
111TAYLOR, Chris. YouTube gets its biggest makeover ever. In: CNN.com [online] 02 December 2011[Cited 

16 August 2016] Available from: http://edition.cnn.com/2011/12/02/tech/web/youtube-redesign/ 
112SLY, Tom.News on YouTube: 2012 in review, in YouTube Official Blog, 19 Dec 2012, [Cited 17 October 

2016] Available from: https://youtube.googleblog.com/2012/12/news-on-youtube-2012-in-review.html 

https://gigaom.com/2007/05/03/youtube-starts-paying-star-users/
http://edition.cnn.com/2011/12/02/tech/web/youtube-redesign/
https://youtube.googleblog.com/2012/12/news-on-youtube-2012-in-review.html


 
 

79 
 

прекъсване в YouTube е било гледано от повече от 13 

милиона потребители.  

- само за ден кадри от взрив на трафопост са били гледани 

над 4 милиона пъти 

- като ключова дума за търсене, имената на основните 

кандидатина президетските избори в САЩ от 2012-а г.– 

Барак Обама и Мит Ромни – са привлекли 2,7 милиарда 

гледания 

- дебатите от предизборната кампания по телевизия ABC са 

били предавани през YouTube с достъп до цял свят 

- над 350 хиляди видео клипа на различна тема „новини и 

политика“ са били качени от Сирия, като те са били 

гледани повече от 200 милиона пъти 

- 8 милиона потребители са избрали YouTube като основен 

източник, за да гледат на живо скока на Феликс 

Баумгартнер113 

Тази статистика откроява истинския образ на YouTube - като 

конкурент на телевизионните новини, предпочитан от все по-голяма 

аудитория. Порталът предлага политематично новинарско съдържание, 

достъпност, актуалност, а в дъното на обзора си за 2012-а г., от YouTube 

изтъкват нещо много любопитно - утвърждаването на 3 нови канала за 

разследваща журналистика, базирани в интернет платформата. Голяма част 

от най-гледаното новинарско съдържание, качено в YouTube за 2012-а г., е 

любителско и ексклузивно.  

Пак през 2012-а г. е качено и най-гледаното видео в историята на тази 

социална мрежа - изпълнението на корейския изпълнител Сай „Гангнам 

стайл“. Няма и половин година след качването на видеото, то достига 

                                                             
113Пак там. 
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безпрецедентната до този момент граница от един милиард уникални 

гледания. Вече с над 2,6 милиарда гледания, и до днес този клип не е 

изместен от топ позицията на най-популярното съдържание в YouTube. 

Една от сравнително по-новите инициативи на платформата е 

инвестиране в създатели, чрез т.нар. YouTube Space - предоставяне на 

помощ на „създателите да изготвят първокласно съдържание чрез 

стратегически програми и семинари, провеждани главно в студията на 

YouTube Space в Лос Анджелис, Ню Йорк, Лондон, Токио, Сао Пауло и 

Берлин“, а „към март 2015-а г. създателите, използващи YouTube Space, са 

заснели над 10 000 видеоклипа, които са генерирали над 1 милиард 

показвания и повече от 70 милиона часа време на гледане.“114 

 

1.4 Практическо търсене на съдържание през социалните мрежи 

 

За журналистите, които търсят подходяща за своите новинарски 

емисии информация или съдържание, годно за излъчване, възможности за 

неограничено търсене предлагат и YouTube, и Twitter. И в двете мрежи 

лесно може да се търси дори и без да имаш собствен профил, с възможности 

за филтриране по дата и по геолокация. Facebook предлага по-ограничени 

възможности за търсене - необходим е собствен профил, а съдържание може 

да се търси само в собствената мрежа от контакти или сред съдържание на 

несвързани потребители, но само ако те са избрали то да е публично. Може 

да се търси не само съдържание в общия смисъл на понятието, но и друг тип 

информация - за предстоящи събития, за групови дискусии, но отново само 

ако техните създатели да решили да бъдат публични. 

Съществуват и улеснения за търсене в социални медии, и то отвъд 

тези три: през специализирани платени услуги като тези на Sysomos,Cision 

                                                             
114 Статистика. YouTube Official Blog [online]. ND.[Cited 17 August 2016] Available from: 

https://www.youtube.com/yt/press/bg/statistics.html 

https://www.youtube.com/yt/press/bg/statistics.html
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и Radian6. Тези услуги предлагат срещу абонамент възможност за търсене, 

следене на теми и ключови думи, открояване на тенденции и се ползват 

както от специалисти по маркетинг, реклама и ПР, така и от журналисти. 

По данни на изследване на една от тези платформи – Cision, на навиците за 

работа със социални медии на журналисти от девет страни, 48% от 

американските журналисти не биха могли да си вършат ежедневната работа 

без социални медии115.  Общо 27% от анкетираните твърдят, че търсят и 

намират информация през социални медии, а 19% проверяват информация 

там116. 

Това недвусмислено показва, че журналистите все повече възприемат 

социалните медии и в частност социалните мрежи наравно с другите си 

източници на информация за журналистически разработки. От 

типологизацията на международния видeообмен става ясно, че технически 

социалните мрежи не отстъпват, дори напротив, понякога превъзхождат 

традиционните канали за информация на новинарските отдели. Глобалният 

обхват на социалните медии налага визия на платформите, която вече 

виждаме да се налага и при новинарските платформи. В съдържателно 

отношение обаче, огромните масиви от информация, генерирана от 

потребителите, създават изцяло нов етап на развитие на обществата. 

Образува се разлом между традиционните и социалните медии в тяхната 

информираща функция. Подобен процес изправя традиционните медии и 

журналистиката пред екзистенциална криза, която вече ражда своите 

„спасители“ – журналистите на 21-ви век.  

 

                                                             
115Пълна версия на доклада достъпна за сваляне тук: 2016 Global Social Journalism Study Whitepaper. In: 

Cision.com [online] http://www.cision.com/us/resources/white-papers/2016-social-journalism-

study/?internal_campaign=2016socialjournalismstudy&nav_location=blog_post 
116HICKEN, Amanda. Infographic: How Journalists Use Social Media in 2016. In: Cision.com [online] 20 

September 2016 [Cited 24 October 2016] Available from:http://www.cision.com/us/2016/09/infographic-how-

journalists-use-social-media-in-2016/ 

http://www.cision.com/us/resources/white-papers/2016-social-journalism-study/?internal_campaign=2016socialjournalismstudy&nav_location=blog_post
http://www.cision.com/us/resources/white-papers/2016-social-journalism-study/?internal_campaign=2016socialjournalismstudy&nav_location=blog_post
http://www.cision.com/us/2016/09/infographic-how-journalists-use-social-media-in-2016/
http://www.cision.com/us/2016/09/infographic-how-journalists-use-social-media-in-2016/
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II ГЛАВА Журналистиката като кураторство 

 

“ The problem of how to distinguish 

good information from bad, that problem 

has been with us since we started communicating. 

So even though we have a new technology 

where information comes to us instantly  […] 

the art and science of journalism is really important.”  

 (Sir Tim Berners-Lee, World Wide Web Consortium)117 

 

 

2.1 Журналисти-куратори – новото лице на постиндустриалната 

журналистика 

Трудно е да говорим за бъдещето, когато живеем в него. Колкото и 

абстрактно да звучи, това е медийната реалност днес. Последните няколко 

години за Европа и западния свят като цяло се характеризират с криза - 

икономическа, финансова, културна, ценностна, което води до сътресения 

във всички сфери на обществото. Някой ще каже, че това се случва и с 

медиите, но при тях кризата има много дълбоки корени. Това е криза, 

базирана на нематериални основи. Медиите на 21 век изживяват своята 

криза на идентичността. 

 

2.1.1 Социалните мрежи и развитието на журналистиката 

През 2014-а г. Центърът за дигитална журналистика Тоу към школата 

по журналистика на  Колумбийския университет публикува доклад, 

озаглавен „Постиндустриалната журналистика: адаптиране към 

                                                             
117 Превод: „Проблемът с това как да различим добрата информация от лошата, този проблем е с нас 

откакто изобщо сме започнали да общуваме… Така че въпреки, че имаме нова технология, чрез която 

информацията стига до нас светкавично […] изкуството и науката журналистика са истински 

важни.“ (Сър Тим Бърнърс-Лий, World Wide Web Consortium) В: BBC. Future of News. 2015 Available 

from: http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-bbb9e158-4a1b-43c7-8b3b-9651938d4d6a 

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-bbb9e158-4a1b-43c7-8b3b-9651938d4d6a
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настоящето“. В него изследователите открояват нов период в развитието на 

медиите. Носители на бъдещето са социалните мрежи и журналистиката, 

правена от граждани, а в този си вид медийното предприятие вече не 

съществува. Според ръководителите на проекта, „преди имаше 

такава(индустрия), изградена от обичайните неща, които поддържат 

една индустрия: Сходни похвати сред относително малка и кохерентна 

група бизнеси и невъзможност, за който и да е, извън тази група, да 

произвежда конкурентоспособен продукт. Тези условия вече не 

съответстват на реалността.“118 

Това твърдение може да намери много критици, но е факт, че медията 

като предприятие в условията на дигиталната ера вече не функционира по 

познатите правила. За хората от професионалната телевизионна 

журналистика всичко започна с любителски кадри, публикувани в 

социалните мрежи по горещи теми. Кадри с лошо качество, далеч от 

професионалните стандарти, които бързо намериха място в новинарския 

поток, защото бяха натоварени с послание, свобода и уникалност. Скоро 

след това се появи терминът „Twitter революция“. В него се обединиха 

всички форми на гражданска журналистика в социалните мрежи, където 

„краудсорсингът“119 стана атестат за достоверност, актуалност и 

притегателен център за широкото обществено внимание. 

От протестите в Молдова срещу фалшификацията на 

парламентарните избори през 2009-а г, през размириците в Иран 2009-а – 

2010-а г. след оспорваната изборна победа на тогавашния президент 

Махмуд Ахмадинеджад, Арабската пролет, до началото на Сирийската 

                                                             
118ANDERSON, Chris, Emily BELL, Slay SHIRKY. Introduction: The Transformation of American Journalism 
Is Unavoidable. In: Post Industrial Journalism: Adapting to the Present. 2014 Washington DC. Available from: 

http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism-adapting-to-the-present-2/ 
119 Краудсорсинг е понятие, използвано за пръв път през 2006 г. от редактора на сп. Wired Джеф Хау: 

„Новият извор за евтина работна ръка: обикновеи хора, които използват свободното си време да 

създават съдържание, да решават проблеми и дори да участват в процесите по изследване и 

разработване на продукти и услуги на компаниите. Този феномен се нарича краудсорсинг“ – цитат по 

БОШНАКОВА, Десислава. Цит. съч, с. 62 

http://towcenter.org/research/post-industrial-journalism-adapting-to-the-present-2/
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гражданска война от март 2011-а г. досега или броженията в Турция, 

започнали през пролетта на 2013-а г. - масмедиите по света информират 

аудиторията си за случващото се, до голяма степен разчитайки на кадри и 

информация, придобита от социалните мрежи.  

Тази постиндустриална журналистика има много наименования – 

едно от най-често употребяваните е „citizen journalism“ – журналистика, 

правена от гражданите, наричана още в англоезичната академична 

литература и с понятия като „guerilla journalism“120,„street journalism“121 и 

дори „democratic journalism“122. 

 

2.1.2 Социалните мрежи като официален източник на новини 

За целите на този труд ще говоря предимно за примери от 

международния новинарски поток в телевизиите, тъй като телевизията е 

най-масовата „стара“ медия в сравнение с интернет, а глобалните 

тенденции за развитието на професията се открояват най-видимо през 

световната практика. Най-вече защото вътрешният пазар на новини борави 

с много повече вътрешни източници и любителско видео за водещи събития 

по-рядко намира място в новинарския поток, тъй като за огромна част от 

темите може физически да се изпрати професионален екип, който да снима 

дадена тема от различни гледни точки (в най-чистия и препоръчителен 

случай). 

 

                                                             
120По CASE, Judd. Recovering the Radical: Biocybernetic Subversion in Guerilla Video Primer In: AllAcademic 

[online]. 2007. [cited 20 September 2016] Available from: 

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/9/5/5/8/pages195585/p195585-1.php 
121По WITSCHGE, Tamara. Street Journalists versus ‘ailing journalists’, In: OpenDemocracy.net [online]. 
2009. [cited 20 September 2016]. Available from: http://www.opendemocracy.net/article/street-journalists-as-

an-answer-to-ailing-journalism 
122По BAASE, Sara. A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues in Computing. 4th edition. Boston: Pearson 

Education, 2013, Available from: 

https://csuglobal.blackboard.com/bbcswebdav/institution/FCC%20Content/csfiles/home_dir/externalFiles_2013

0401041211/library__xid-1005_5/Textbook%20Reserve__xid-13309_5/OTL__xid-14610_5/OTL504__xid-

4998611_5/Combined%20-%20OTL504_Mod1Reading-Spr.C__xid-4998400_5-1.pdf 

http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/9/5/5/8/pages195585/p195585-1.php
http://www.opendemocracy.net/article/street-journalists-as-an-answer-to-ailing-journalism
http://www.opendemocracy.net/article/street-journalists-as-an-answer-to-ailing-journalism
https://csuglobal.blackboard.com/bbcswebdav/institution/FCC%20Content/csfiles/home_dir/externalFiles_20130401041211/library__xid-1005_5/Textbook%20Reserve__xid-13309_5/OTL__xid-14610_5/OTL504__xid-4998611_5/Combined%20-%20OTL504_Mod1Reading-Spr.C__xid-4998400_5-1.pdf
https://csuglobal.blackboard.com/bbcswebdav/institution/FCC%20Content/csfiles/home_dir/externalFiles_20130401041211/library__xid-1005_5/Textbook%20Reserve__xid-13309_5/OTL__xid-14610_5/OTL504__xid-4998611_5/Combined%20-%20OTL504_Mod1Reading-Spr.C__xid-4998400_5-1.pdf
https://csuglobal.blackboard.com/bbcswebdav/institution/FCC%20Content/csfiles/home_dir/externalFiles_20130401041211/library__xid-1005_5/Textbook%20Reserve__xid-13309_5/OTL__xid-14610_5/OTL504__xid-4998611_5/Combined%20-%20OTL504_Mod1Reading-Spr.C__xid-4998400_5-1.pdf
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Ежедневно журналистите в международните новинарски отдели се 

натъкват на скриптове, като тези от Фигура 10. Това е текстовото 

оформление на един новинарски материал в информационна агенция като 

Reuters или Associated Press Television Network (APTN). Безспорно два от 

най-големите световни лидери в производството и доставката на 

информационно съдържание, с достоверност, подкрепена с цялата тежест 

на предприятието. Освен описанието на кадрите и текстът към видео 

материала, в началото на скриптовете има и много „сервизна“ информация 

- тема на материала, рубрика, в която е класиран, дата и място на заснемане, 

дата на изпращане и в някои случаи – забележка към международните 

редактори. В конкретния случай, става дума за предупреждение, че 

Фигура 10:Скриптове от новинарските агенции АПТН и Ройтерс, показващи примери за агенционни материали, 

включващи позоваване на източници от социални медии/ потребителско съдържание, 2011 г. и 2012 г. 
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агенцията с дългогодишен стаж, спечелила репутацията си на световно 

ниво, „не може независимо да гарантира достоверността на 

съдържанието, датата, нито мястото на заснемане на видеото, 

придобито от социална медия“. В ляво е пример от 16-и ноември 2011-и г. 

от AP, озаглавен „Видео, за което се твърди, че показва продължаващото 

насилие и изгаряне на къщи“ в рубриката Сирия. От дясно е пример от 

Reuters година по-късно – 10-и декември 2012-аг. Този път заглавието е по-

конкретно „Нестихващи сражения в Сирия, докато икономиката понася 

тежък удар“. Двата материала не са изолирани случаи. За размирния период 

двете световни агенции не са успели да внедрят достатъчно свои хора в 

горещата точка по ред причини и в резултат, за покритието на този тип теми 

се разчита на местните граждани. От една страна това прави материалите 

по-въздействащи, заради субективната камера, която води зрителя из 

ужасите на войната. От друга обаче рязкото противопоставяне с 

информацията от официалните канали създава усещането, че нещо може да 

бъде манипулирано. На фона на нестихващи сражения и бомбардировки в 

северозападния град Алепо, както може да видим на любителки кадри от 

социалните мрежи, държавният телевизионен канал на Сирия съобщава, че 

съпротивата там вече е потушена и редът е установен; радостни граждани 

приветстват танковете на редовната армия в града. Въпросът е - на кого да 

вярваме?  

В пример като този войната налага гледната точка на поне две страни. 

И двете страни обаче са принудени да водят битката на всички фронтове, 

включително и на медийния. Възможно ли е обикновен гражданин да 

грабне мобилен телефон и да излезе да снима бомбардировка над квартала 

му, вместо да хукне да спасява живота си, семейството, близките? Каква цел 

преследва? Има ли друг начин да разберем за зверствата на диктаторския 

режим, без саможертвата на подобни граждани? Гледната точка при 
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отразяването на тези новини е това, което откроява професионалната 

журналистика от неопитния журналистически порив в социалните медии.  

Проблемът е, че именно журналистиката, правена от граждани в 

интернет, се радва на по-голяма популярност в последно време и това е 

новият тип конкуренция пред медийните предприятия във вида, в който 

съществуват днес. Конкуренция, за която професионалната журналистика 

не се е готвила.  

Това обуславя изцяло нов поглед към източниците на информация в 

новините и начина на правене на новинарско съдържание. Макар все още 

само за определен тип теми, агенциите се превръщат от автор на 

съдържание във филтър. От гледна точка на новинарския редактор обаче се 

появява въпросът - защо е нужен този филтър, каква сигурност носи и може 

ли да бъде заобиколен, след като съдържанието, което продава през 

услугата си, е достъпно безплатно и излиза по-бързо, ако се вземе директно 

онлайн от социалните мрежи? На преден план излиза и въпросът пред 

отделните интернет потребители, които често са същевременно и аудитория 

на журналистите - трябва ли да чакам мейнстрийм филтрите да ми кажат 

какво се случва някъде по света, като мога сам да го науча от личния си 

компютър? 

 

2.1.3 Потребителските кадри като новинарска емисия 

През юли 2012-а г., американският изследователски център Пю (Pew 

Research Center) публикува доклад, озаглавен „YouTube и новините“, в 

който заключи, че платформата за видеосподеляне реално дава поле на един 

„нов вид визуална журналистика“123. Изследователите наблюдават пика на 

гледане на видеа с новинарско съдържание след опостушителното 

                                                             
123 „YouTube and the News” Pew Research Center Project for Excellence in Journalism Report 2012, стр. 3 

Available from: http://www.journalism.org/files/2012/07/YouTube-the-News-A-PEJ-Report-FINAL.pdf 

последно посетено на 17 окт 20016 г 

http://www.journalism.org/files/2012/07/YouTube-the-News-A-PEJ-Report-FINAL.pdf
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земетресение във Фукушима, Япония, от март 2011-а г. В седмицата след 

бедствието, топ 20 на най-гледаните видеа с новинарско съдържание (т.е. 

със съдържание, отбелязано като новини, а не всички видеоклипове, 

включващи поп музика или емблематичните клипове с котки), са все 

свързани със земетресението. Докладът посочва, че това, което хората 

виждат в тези видеа е „нов вид визуална журналистика. Повечето от тези 

кадри са записани от граждани свидетели, които са се озовали в центъра 

на трагедията. Някои от тези клипове са качени на платформата от 

самите потребители. Повечето от тези кадри на граждани, обаче, са 

публикувани от новинарски организации, които инкорпорират 

съдържание, генерирано от потребители в собствените си новинарски 

продукции“124. По данни на YouTube, цитирани в доклада на Пю, между 

2011-а и 2012-а година най-търсените теми на месеца са били истории, 

свързани с новинарско събитие в пет от предходните петнадесет месеца.  

Основната цел на изследването на Пю е да провери какво е естеството 

на новинарското съдържание, качено в YouTube, кои събития събират бърза 

популярност (или стават „viral“, както се казва на английски език); колко 

време трае тази популярност; по какво се различава дневният ред на 

потребителите в YouTube от този на традиционните медии; кой най-често 

прави популярните новинарски клипове - професионални журналисти, 

любители, граждани, политически организации или правителствени 

източници?  Резултатът от проучването открива една „сложна симбиоза 

между гражданите и медиите в полето на платформата YouTube. Връзка, 

която се доближава до непрекъснатия журналистически диалог, който 

много наблюдатели предричат, че ще се превърне в новото лице на онлайн 

журналистиката.“125 

                                                             
124Пак там, стр. 3 
125Пак там, стр. 4 
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В мащабите на социалната мрежа YouTube на голяма популярност се 

радват както материали от професионалната журналистика, така и видео 

клипове, направени от любители по актуални теми. Потребителите на това 

съдържание, достъпно чрез търсачка на ключови думи и множество филтри 

за релевантност и лични предпочитания към търсеното съдържание, 

„изглежда харесват този обмен на гледане и споделяне, като така 

създават нов вид телевизионни новини“126.  

Машъбъл  (Mashable), един от най-популярните и авторитетни 

блогове за технологии и социални медии в света, обяви именно 2012-а за 

„година на новините в YouTube”127. Това беше година на големи 

новинарски събития, особено в най-големия пазар за платформата - САЩ: 

опустошителният ураган Санди и президентските избори, на които беше 

преизбран Барак Обама. В официалния блог на YouTube директорът на 

YouTube за партньорства в сферата на новини и образователни програми 

Том Слай написа:„когато нещо голямо се случи в света, YouTube 

общността отговаря“ и гордо коментира, че след като „години наред, 

YouTubeбеше световната всекидневна – днес се превръща в световния 

нюзрум“.128 

Интернет платформата е в партньорство с редица световни лидери в 

производството на новинарско съдържание, като CNN, ABC, FOX NEWS, 

Reutres, AP и много други.  

 

                                                             
126Пак там, стр. 4 
127FITZPATRICK, Alex2012 Was the Year of News on YouTube [INFOGRAPHIC] in Mashable.com, 19 Dec 

2012[Cited 17 October 2016]Available from:  http://mashable.com/2012/12/19/youtube-news-

2012/#D78FMLZdPkql 
128SLY, Tom News on YouTube: 2012 in review, in YouTube Official Blog, 19 Dec 2012, [Cited 17 October 

2016] Available from: https://youtube.googleblog.com/2012/12/news-on-youtube-2012-in-review.html 

http://mashable.com/2012/12/19/youtube-news-2012/#D78FMLZdPkql
http://mashable.com/2012/12/19/youtube-news-2012/#D78FMLZdPkql
https://youtube.googleblog.com/2012/12/news-on-youtube-2012-in-review.html


 
 

91 
 

Предимствата на любителското съдържание в платформата за 

видеосподеляне са безспорни - бързина, претенция за достоверност от 

първо лице, липса на редакционна политика, лесен достъп от множество 

устройства. Това води до отдръпване или по-скоро преразпределение на 

аудиторията от традиционните към новите медии. В редица случаи сме 

свидетели и на демонизиране на традиционните медии заради отсъствието 

на важни за обществото теми или представянето им манипулативно.  

Проблем в този случай обаче е липсата на отговорност към 

истинността на споделяното от потребителите съдържание. Пред 

гражданската журналистика има множество фактори на зависимости 

(политически, икономически, религиозни и др.), които може да останат 

скрити. Това е основна предпоставка за манипулации в социалната мрежа, 

когато има случаи на подмяна на самоличността в интернет. Често в 

Фигура 11: Инфографика, Новините по YouTube през 2012 г, източник: YouTube Official Blog 
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бързината на новинарския поток времето за проверка на изложените факти 

е ограничено и е възможно журналисти и потребители да бъдат лесно 

манипулирани. От друга страна ъплоудърите на съдържание по проблемни 

теми не могат да разчитат на медийно предприятие, на професионална 

гилдия за правна или друг тип помощ при нужда.  

 

2.1.4 Журналисти-куратори 

В началото на настоящата глава стана дума за кризата на 

идентичността на журналистиката. В изследването на Хана Никанен – „Те 

стрелят по граждани-журналисти, нали? Кураторство или аутсорсинг? 

Възможности и заплахи в ерата след журналистиката на кучето-пазач“ 

се открояват 5 тенденции в съвременната медийна среда, които обуславят 

това явление: 

- “Пресата е изправена пред финансова криза. Печалбите 

от реклама падат, защото читателите се насочват към 

онлайн съдържание. Медийните компании орязват 

бюджетите си за по-трудоемки проекти – като 

разследващата журналистика 

- Непрофесионалната журналистика или 

наричана“гражданска журналистика“, все по-често става 

неразличима от професионалната, тъй като технологиите 

напредват, стават все по-достъпни, интернет мрежата се 

разраства глобално и новото поколение – рожба на 

дигиталната ера, съзрява. 

- Огромни масиви от информация, трудна за достъп или 

класифицирана, се публикуват свободно в обществените 

мрежи от различни източници 

- Свободата на словото в интернет става ключов 

фактор. Гражданската журналистика се заема с много повече 
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задачи, досегашно поле на професионалната журналистика 

попада под много по-агресивните удари на враждебни 

правителства или личности 

- Интернет измами и фалшифициране на самоличности 

стават нещо обичайно, като често се пропуска проверяването 

на фактите, както би направила една традиционна 

професионална медия”129 

Една от основните тези, която Никанен защитава е, че вече няма 

гейткийпъри в публичната сфера, защото дигитализираното общество няма 

бариери, нито стени около себе си. Интернет се ползва от близо  3,5 

милиарда души по света според динамичния брояч Internet Live Stats130и 

реално всеки един има свободата да публикува и потребява каквото си 

поиска - според личните си интереси, встрани от утвърдените канали131. 

И докато все още  наричахме „фрагментиран“ потока новини в 

киберпространството, се оказа, че там се е родила нова масова медия, с 

мащаби, каквито никоя корпорация не е успявала да постигне. А хаотичният 

сбор от видеа се подрежда в уникален дневен ред на глобалното общество 

най-вече по критерий популярност. Над един милиард потребители ползват 

YouTube всеки месец по данни на компанията132 - повече от възможната 

аудитория на която и да е от телевизионните мрежи.  

Според Оксфордския тълковен речник, „куратор“ е „пазител или 

попечител на музейна или друга колекция“ или пък „човек, който подбира 

                                                             
129NIKKANEN, Hanna. They shoot citizen journalists, don't they?Journalism in the era of citizens: Curating vs. 

outsourcing, International Federation of Library Associations and Institutions FAIFE SpotlightND, стр. 2  

Available from: 

http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/spotlights/hannanikkanentheyshootenglishfinal_0.pdf 
130Internet Live Stats динамичен брояч, достъпен наhttp://www.internetlivestats.com/internet-users/ 

[последно посетен: 17 октомври 2016 г] 
131Тази свобода действително е безусловна – дори и в държави със силно регулирано ползване на 

интернет и много официално блокирани страници, потребителите пак имат възможност да публикуват 

свое съдържание чрез анонимизиращ софтуер и други технологични решения.  
132Статистика. YouTubeND. [Cited 18 October 2016] Available from: 

https://www.youtube.com/yt/press/bg/statistics.html 

http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/spotlights/hannanikkanentheyshootenglishfinal_0.pdf
http://www.internetlivestats.com/internet-users/
https://www.youtube.com/yt/press/bg/statistics.html
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произведения“133. В този смисъл кураторите прокарват и своите възгледи на 

база личен опит, образование, знания или собствен творчески прочит. 

Терминът в своята същност следва журналистиката от нейното създаване. 

За изработването на всеки новинарски обект журналистът събира 

информация от различни източници - курира. В дигиталната ера обаче 

терминът се възражда най-вече заради изобилието от източници в 

различните потоци на съдържание. Съдържание, което е достъпно по едно 

и също време както за потребителите, така и за журналистите. 

Кризата на идентичността на традиционните медии е именно в това - 

новата роля, които трябва да играе журналистът, за да печели доверието на 

аудиторията си. В противен случай ще губи в конкуренцията с  

журналистиката, правена от граждани, и съдържанието, генерирано от 

потребители.  

Технологията на правене на новини вече бави телевизиите, вместо да 

им дава предимство. Живите включвания са едно от малкото предимства в 

съревнованието със социалните мрежи, но те са доста скъпо удоволствие, 

което трудно може да си позволят голяма част от медиите в условия на 

криза. Така факторът бързина отива в полза на интернет доставчиците на 

съдържание и социалните медии.  

Съдържанието в социалните мрежи също така е много по-лесно 

достъпно от множество устройства с връзка към мрежата. В профилите си 

в социалните мрежи хората изкарват голяма част от времето си пред 

компютъра в търсене на информация и забавление - неща, които са съчетани 

удобно в една и съща платформа. Тоест, съдържанието е поднесено по 

много по-атрактивен начин, съобразен с личните нужди на всеки отделен 

потребител. Достъпът на реклами и други отвличащи вниманието елементи 

                                                             
133Curator. Definition In: Oxford Dictionaries [online] ND [Cited 18 October 2016] Available from: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/curator 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/curator
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може да бъде ограничен от потока на съдържание, което отново е 

предимство в полза на новите медии.  

Освен това, така нареченото „интернет поколение“, вече съзряло, 

посяга първо към интернет, когато търси информация. Изследване от 

януари 2013-а г. на американското онлайн издание за политическа 

журналистика „POLITICO“ показва, че младите потребители вярват на 

социалните мрежи повече, отколкото на новинарските източници.134 Две 

трети от участниците в допитването, свързано с президентските избори в 

САЩ през 2012-а г. твърдят, че качеството на информационния поток в 

социалните мрежи е по-високо от този в новинарските емисии.   

Въпреки силната конкуренция на новата среда, традиционните медии 

все още държат позициите си. Един от факторите за това е 

институционализирането на информацията, подплатяването ѝ с 

достоверност от името на медията, която я съобщава. При съобщаването на 

проблемни теми в интернет източникът гарантира сигурността си най-често 

чрез анонимизиране, но това е предпоставка за отлив на доверие към 

изложените факти, както и невъзможност на държавните институции да 

действат при подобен сигнал.  

Нуждата от обективна информация в традиционните медии и 

изобилието от източници на множество гледни точки в социалните медии 

раждат така наречените журналисти-куратори.  

Курирането на материали означава събиране на достоверна 

информация от огромния поток източници, какъвто е този на социалните 

мрежи. Групирането на сходно съдържание от едно и също място, дата и 

час, е атестат за достоверност. В борбата между гражданска и 

професионална журналистика, след като няма индустрия, която да 

                                                             
134TAU, Byron. Survey: Social media trusted for info. In: Politico [online] 17 January 2013 [Cited 20 September 

2014] Available from: http://www.politico.com/story/2013/01/survey-users-trust-social-media-as-news-source-

86321.html  

http://www.politico.com/story/2013/01/survey-users-trust-social-media-as-news-source-86321.html
http://www.politico.com/story/2013/01/survey-users-trust-social-media-as-news-source-86321.html
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доминира технологично, образованието остава основното предимство на 

професионалната журналистика пред гражданската. Добре подготвен 

журналист може да отсее в дълбочина потоците от информация и да 

„курира“. Съобщенията на потребителите в мрежата са любителски, нямат 

характеристиките на агенционно съобщение, често съдържат 

фактологически грешки и се нуждаят от погледа на професионален 

журналист, който да ги структурира, обобщи и оформи в адекватен 

новинарски жанр за аудиторията. Така в едно отразяване на множество 

гледни точки попада и информацията от официални източници, и гледната 

точка на гражданите от социалните мрежи. В резултат се получава по-

достоверен и обективен телевизионен материал, който привлича по-широка 

аудитория.  

Курирането в журналистиката има и много силно предимство пред 

журналистиката, правена от граждани/потребители  - или както Никанен 

формулира „Снаряжение от професионална публичност и 

институционална подкрепа предпазва професионалните журналисти: ако 

попаднат в съдебен спор, редакцията ще осигури адвокатска защита; ако 

бъдат заплашени или наранени физически, глобалната общност яростни 

колеги ще ги защити. Гражданската журналистика рядко може да 

разчита на подобна подкрепа. Затова гражданите-журналисти са по-

уязвими, в сравнени с професионалистите при насилие, фриволни съдебни 

дела и извънсъдебно премахване на онлайн съдържание.“135 

Сериозен интерес към темата за еволюцията на журналистическата 

професия, журналистическите роли и спецификите на медийната 

институция под влиянието на дигиталните технологии и новите медии имат 

и българските медийни изследователи, сред които Стела Ангова, Илиана 

                                                             
135NIKKANEN, Hanna. Цит. съч. стр. 8 
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Павлова, Грета Дерменджиева, Иван Михалев, Валери Маринов и Боян 

Хаджиев.  

Доц. Стела Ангова посочва, че развитието и навлизането на онлайн 

комуникациите бележат вододел, преди който „журналистическите роли 

се разглеждат повече в социален план“, а след това вече се добавят „нови 

професионални роли, по-фрагментирани, и насочени не толкова към 

идеологията, колкото към професионализма и културата“136. Според 

Ангова „визитната картичка на конвергентния журналист“ съдържа 

няколко нови професионални роли: 

– Мултимедиен журналист – от него се очаква да произвежда 

съдържание за различни платформи, например онлайн медии, 

социални мрежи, мобилни телефони, телевизия. 

– Мениджър социални медии – ключови компетенции за тази 

нова роля са изпълнение на социална стратегия, управление на 

присъствието в множество социални канали, познаване в детайли 

различните социални канали, създаване и управление на съдържание, 

измерване въздействието на кампаниите, изграждане на социални 

общности, увеличаване на ангажираността на общността и т.н. 

– Откривател на данни – трябва да може да работи с бази 

данни и електронни таблици, да открива интересни модели, т.е. той 

трябва да има дълбоки познания в областта на статистиката. […] 

– Мрежов специалист – това означава, че от съвременния 

журналист се изисква да бъде видим онлайн: да поддържа блог или 

влог, да присъства в сайтовете за социални отметки и чрез тях да 

популяризира съдържание, да коментира по специализирани теми в 

                                                             
136 АНГОВА, Стела. Трансформации на медийната среда. В: Електронно научно списание „Реторика и 

комуникации“ 23 брой, юли 2016 [последно посетен: 17 януари 2017 г] Достъпно на: 

http://rhetoric.bg/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%

D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%

D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4  

http://rhetoric.bg/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://rhetoric.bg/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4
http://rhetoric.bg/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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блогосферата, да притежава профил във „Фейсбук“ и други 

социални мрежи. 

– Мениджър на общности – трябва е квалифициран в тяхното 

изграждане, управление, привличане като сътрудници или съавтори. 

– Оптимизатор на заглавия – професионалист, който да 

оформя добри заглавия и да ги позиционира така, че да излизат на 

първите места от търсещите машини. 

– Репортер/агрегатор на социални медии – изисква познаване 

на социалните медии и умения за проверка в тях […] 

– Изследовател на истории – търси данни за създаване на 

дигитално съдържание и анализира, за да знае как да прави 

историите по-успешни за споделяне, кога да ги споделя и и по какъв 

начин“137. 

Илиана Павлова пък е сред първите български учени, използващи 

тъкмо понятието „куратор“ в осмислянето на професионалната 

трансформация на съвременната журналистика. Тя говори за новата роля на 

„контент куратор“ както в книгата си „Професия журналист: 21 век“ 

(2016)138, така и по-рано – в „Да споделяш в облаците“ (2012). Подкрепям 

напълно тезата на Павлова, че в същността си „понятието „куратор на 

новини“ не е ново. Тя пише още: „Вглеждайки се в процеса на дистрибуция 

на съдържание при традиционните медии, можем да видим различни 

фигури, чиято позиция изисква кураторска компетентност: редактор, 

главен редактор и др. Организирането на информацията от репортерите 

във формат, предназначен за потребителите е основна дейност, присъща 

на тези професионални позиции. С развитието на социалинте медии обаче 

и с напредъка на комуникационните технологии кураторството в 

журналистиката е издигнато на ново ниво. Във времето, когато 

                                                             
137 Пак там. 
138 ПАВЛОВА, Илиана. Професия журналист: 21. Век. София: Фабер 2016 
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потоците от информация „заливат“ потребителя от различни посоки 

(блогове, социални мрежи и др.), се създава вакуум между търсещия и 

предлагащия информацията, затова е необходима и фигурата на човека, 

спечелил доверието на аудиторията, който да пресее, да организира, да 

представи и да достави на потребителя надежден и качествен 

журналистически разказ“.139 

Иван Михалев говори за процес, подобен на „вакуума“, за който пише 

и Павлова: но не през призмата на индивидуалния журналист, а през тази 

на институцията „качествен всекидневник“. Според него, в епохата на 

Интернет, се променя и основната функция на качествената преса: „от 

информатор за ставащото той [всекидневникът] все повече ще се 

превръща във „филтър“ на текущия информационен поток, като се 

стреми да предоставя релевантния за тяхната аудитория пакет от 

информация. Претоварването с излишна информация (information 

overload) се отчита като сериозен проблем на медийната среда в епохата 

на интернет. В решаването на този проблем за читателите може да бъде 

търсена новата функция (предлагана полза) на качествения вестник“.140  

Валери Маринов също разглежда този процес през 

институционалната перспектива и фокусира изследователския си интерес 

върху „мултимедийния нюзрум“, но прави валидни заключения и за  

промяната в ролята на журналиста: „С използването на цифровите 

технологии конвенционалните медии се оказват в нова обща остро 

конкурентна среда където те губят част от спецификата си. В края на 

краищата профилите в журналистиката се сливат. Професионалистът – 

това е многопрофилният журналист, който създава медийно съдържание 

в различни формати/медии и държи сметка, че същото това медийно 

                                                             
139 ПАВЛОВА, Илиана. Да Споделяш в облаците. Новите медии и журналистиката. София: Фабер, 2012 

с. 130 Достъпно на http://www.newmedia21.eu/content/2012/07/IlianaPavlova_Share_Clouds.pdf  
140 МИХАЛЕВ, Иван. Вестникът в епохата на Интернет. София: Фабер 2011 с. 218 Достъпно на: 

http://www.newmedia21.eu/content/2012/04/Vestnika-t-v-epohata-na-internet.pdf  

http://www.newmedia21.eu/content/2012/07/IlianaPavlova_Share_Clouds.pdf
http://www.newmedia21.eu/content/2012/04/Vestnika-t-v-epohata-na-internet.pdf
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съдържание се разпространява през множество канали, реализирани в 

хипертекстуална среда“141. 

Предефинирането на ролите и функциите само по себе си е труден път 

за извървяване от гилдията, но е допълнително затруднено и от антагонизма 

между представителите на „традиционното“ и на „новото“. Боян Хаджиев 

вижда, че „основните функции на конвенционалните медии като пазители, 

създатели на дневния ред и съставители на рамките, в които определени 

събития ще бъдат представени, са поставени под въпрос. Основната 

причина за това са функциите на новите медии, които позволяват 

бързото разпространение на алтернативна гледна точка, специфична 

адресираност и др. Тези функции допринасят за премахването на 

контрола и на ограничения достъп в информационно-медийната среда“142.  

Десислава Бошнакова посочва, че причината за този антагонизъм е 

преди всичко липсата на готовност в професионалната общност да приеме 

и прегърне лесно и бързо тази промяна: „Ако трябва да бъдем максимално 

точни нито журналистите, нито специалистите по маркетинг, реклама, 

ПР и специални събития, нито работещите в сферата на образованието, 

посрещнаха съдържанието на потребителите с отворени обятия. 

Промените настъпват много бавно, защото за всички от посочените 

професии, това означава хора, които правят нещо в свободното си време 

да завземат част от работата им. Съпротивата е огромна, но промяната 

е неизбежна. И конкуренцията не е само по отношение на създаването на 

съдържание. Кокнкуренцията е и по отношение на вниманието на хората, 

които консумират съдържание“143.  

                                                             
141 МАРИНОВ, Валери. Мултимедийният нюзрум в България. София: 2012, Фабер. с. 166 Достъпно 

онлайн на: http://www.newmedia21.eu/content/2013/02/Valeri-Marinov-Multimedijniyat-nyuzrum-v-Ba-

lgariya.pdf  
142 ХАДЖИЕВ, Боян. Влиянието На Новите Медии Върху Гражданското Общество (На примера на 

развитието на протестните движения 2009 – 2013 г. в България)  София: ИК УНСС 2015 с. 7 Достъпно 

на: http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/BHad-BG-Protests-New-Media.pdf  
143 БОШНАКОВА, Десислава. Цит. съч. с. 17 

http://www.newmedia21.eu/content/2013/02/Valeri-Marinov-Multimedijniyat-nyuzrum-v-Ba-lgariya.pdf
http://www.newmedia21.eu/content/2013/02/Valeri-Marinov-Multimedijniyat-nyuzrum-v-Ba-lgariya.pdf
http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/BHad-BG-Protests-New-Media.pdf
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Доц. Грета Дерменджиева също говори за „взаимното недоверие“ 

между медийните организации и професионалните журналисти, работещи 

за тях от една страна и представителите на гражданската журналистика от 

друга: „Някои медийни организации подхождат консервативно към 

предизвикателствата на гражданската журналистика, а журналистите 

са склонни да упражняват контрол над съдържанието в блоговете, така 

че то да се впише в традиционно установените журналистически 

формати. Традиционните журналисти отказват да приемат, че 

мрежата сама по себе си работи като редакционен механизъм. Докато 

традиционните медии първо филтрират информацията, като 

предоставят материалите си за одобрение и редакция, след което ги 

публикуват, онлайн общностите първо я публикуват и след това тя бива 

филтрирана, като ценността се преценява впоследствие в рамките на 

общността“144. Нещо повече, както Дерменджиева посочва, множество 

изследвания доказват, че „дневният ред на социалните медии и на 

традиционната преса се разминават“145. 

 

2.1.5 Верификация на съдържанието, генерирано от потребители 

С разширяването на употребата на съдържание от социалните мрежи, 

някои водещи световни медии, както и редица изследователски институти 

в сферата на журналистиката и медиите, предложиха своите процедури по 

проверка на истинността, или верификация, на факти и аудиовизуално 

съдържание, идващо от потребителите. Особено важно според някои 

изследователи, като експерта именно в тази тема Клеър Уордъл от Центъра 

Тау на Колумбийския университет, е, че „верификацията е процес, а не 

просто да/не действие“146. 

                                                             
144 ДЕРМЕНДЖИЕВА. Цит. съч. с. 458 
145 Пак там. 
146WARDLE, Claire. Verifying User-Generated Content. In: SILVERMAN, Craig [ed.]. Verification Handbook. 

A definitive guide to verifying digital content for emergency coverage. ECJ 2013, p. 31, Available from: 
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Една от първите традиционни медии със специализиран екип, който 

се занимава само със социални медии - търсене и проверка на информация, 

е британската BBC. През 2005-а г. започва работа екипът, наречен „BBC’s 

User-Generated Content (UGC) Hub“, който към 2012-а г. наброява вече 

двадесет постоянни служители147. Според „ветерани“ на този екип, 

„златното правило“ за проверка на фактите е „да се свържат по телефона 

с който и да е този, който е публикувал материала. Дори и процесът по 

това да се осъществи с телефонен разговор,  може да се каже много за 

правдоподобността на източника: освен ако източникът не е активист, 

живеещ в диктаторски режим, който трябва да остане анонимен, за да 

опази живота си, хората, които са истински свидетели на събитията 

обикновено са готови да говорят. При всички положения ние трябва да се 

свържем с този, който е снимал фотографии или видео, за да поискаме 

тяхното позволение, като притежатели на авторското право, да 

използваме материала им“148. 

Един от основните редактори в гореспоменатия екип на BBC, Трушар 

Барот, е сред авторите на „Наръчника за верификация“, публикуван от 

Европейския център по журналистика149. Той дефинира четири стъпки за 

верификация, използвани като стандартна практика в неговия екип: 

1. „Установяване на автора/първоизточника на кадрите 

2. Потвърждаване на мястото, датата и ориентировъчния час, 

в който кадрите са били заснети 

3. Потвърждаване, че кадрите са това, което се твърди, че 

показват 

                                                             
http://web.archive.org/web/20160320041802/http://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook

.pdf 
147TURNER, David. Inside the BBC’s Verification Hub. In: NiemanReports [online] 06 July 2012 [Cited 27 

October 2016] Available from: http://niemanreports.org/articles/inside-the-bbcs-verification-hub/ 
148Пак там. 
149Пълен текст на SILVERMAN, Craig [ed.]. Verification Handbook. A definitive guide to verifying digital 

content for emergency coverage. ECJ 2013, Available from: 

http://web.archive.org/web/20160320041802/http://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook

.pdf 

http://web.archive.org/web/20160320041802/http:/verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf
http://web.archive.org/web/20160320041802/http:/verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf
http://niemanreports.org/articles/inside-the-bbcs-verification-hub/
http://web.archive.org/web/20160320041802/http:/verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf
http://web.archive.org/web/20160320041802/http:/verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf
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4. Получаване на позволение от автора/първоизточника за 

използване на кадрите“150. 

Четири са и елементите на процеса по верификация, които и Уордъл 

предлага: 

1. „Произход: това ли е оригиналният екземпляр от това 

съдържание? 

2. Източник: кой е качил съдържанието? 

3. Дата: кога е било създадено съдържанието? 

4. Място: къде е било създадено съдържанието“151? 

Сред практическите съвети на Уордъл са проверка на историята в 

социалните мрежи на потребителския профил, от който идва съдържанието; 

проследяване на произхода на снимки през търсачки за историческо 

търсене на снимки като Google Имиджис (Google Images) или ТинАй 

(TinEye); сравняване на белези от ландшафт и архитектура на мястото, на 

което се твърди, че са заснети кадрите, със сателитни снимки от 

приложения като Гугъл Ърт (Google Earth) или Гугъл Мапс (Google Maps). 

Ключово при повечето стратегии за потвърждаване на истинността на 

съдържанието, генерирано от потребители, е и искането на позволение за 

публикуване. Навлизането на социалните мрежи в спектъра от източници 

на информация за журналистите, съдържанието, публикувано от граждани-

журналисти или от обикновени потребители, неминуемо поставя въпроса за 

авторското право в ерата на дигиталните медии. 

 

                                                             
150BAROT, Trushar. Verifying Images. In: SILVERMAN, Craig [ed.]. Verification Handbook. A definitive 

guide to verifying digital content for emergency coverage. ECJ 2013, p. 36 
151WARDLE, Claire. Цит. съч. с. 27 
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2.2 Проблеми и перспективи пред авторското право и 

съдържанието в интернет 

Разрастването на феномени като журналистика, правена от 

гражданите, и съдържание, генерирано от потребителите, неминуемо 

отваря още едно ключово поле за анализ – проблемите и перспективите 

пред авторското право в интернет. Бошнакова например настоява, че „няма 

как да говорим за краудсорсинг и медии и да не отбележим една не много 

етична тенденция от страна на медиите, а именно да използват 

съдържание, генерирано от потребителите, без да посочват 

източника“152. 

Пресечната точка между темата за авторското и сродните права в 

интернет и кураторството като съвременен модел на журналистическа 

работа ще става все по-гореща. За журналистите-куратори, без съмнение, е 

от първостепенна важност да познават и уважават правата на създателите 

на съдържание в мрежата. Но и да умеят да защитават своите права, когато 

създават авторски продукт.  

Често основната подтема тук е компютърното пиратство - с целия 

широк спектър от дейности, които биха могли да се квалифицират като 

„пиратство“. Защо е важно да познаваме материята? Първо, защото в 

платформата Web 2.0, ние сме създатели на съдържание; второ, защото сме 

консуматори на съдържание и трето, защото сме потенциални нарушители 

на авторски права. Аргументираният избор с мишката - кога да нарушим и 

кога да се съобразим с авторските права върху дадено съдържание, е 

факторът, който ще доведе до най-ефективната регулация на интернет 

пространството.  

                                                             
152 БОШНАКОВА, Десислава. Цит. съч. с 195 
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Според доклад на Асоциацията за бизнес софтуер в Сингапур153 

щетите, нанесени от компютърното пиратство през 2011-а г., са достигнали 

рекордни стойности - 63,4 млрд. долара, като увеличението спрямо 

предходната година е с близо 5 млрд. долара. Най-потърпевши са 

производителите на софтуер в САЩ, Китай и Русия. И това са данни само 

за кражбите на софтуер. При филмовата и музикалната индустрия данните 

са още по-шокиращи. Според данни на Go-Globe.com за 2010-а година154, 

70 на сто от потребителите не виждат никакъв проблем в интернет 

пиратството. 98,8% от съдържанието пренасяно през P2P мрежите е обект 

на авторско право. В топ 5 на най-теглените нелегално продукти в интернет 

са филмите с порнографско съдържание, кино продукциите, телевизионни 

програми, компютърни игри и софтуер. Музикалната индустрия отделно 

губи средно 12,5 милиарда долара всяка година заради интернет 

пиратството. Близо 42 процента от всички програми, инсталирани на 

персонални компютри за 2011-а г., са били пиратски копия. 57 процента от 

участниците в изследването открито признават, че използват нелегален 

софтуер. 

От година на година мащабите на проблема стават все по-големи. 

Причините за това са развитието на компютърните технологии и 

разширяването на достъпа до киберпространството за повече хора. В 

средата на април 2013-а г. изпълнителният директор на Google – Ерик 

Шмид, написа в “Google +” акаунта си, че до 2020-а г. всеки човек на Земята 

ще има връзка с интернет.  Това означава, че до 2020-а г. в света ще има над 

7 милиарда потенциални киберпирати. 

От гледна точка на новинарско съдържание обаче, темата добива 

съвсем други измерения. Всеки потребител, качил съдържание в интернет, 

                                                             
153 Shadow Market. May 2012. 2011 BSA Global Software Piracy Study, стр. 2 Available from: 

http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/study_pdf/2011_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf 
154Go-Gulf blog 2011 “Online Piracy in Numbers – Facts and Statistics [Infographic]”Available from: 

http://www.go-gulf.com/blog/online-piracy/ 

http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/study_pdf/2011_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf
http://www.go-gulf.com/blog/online-piracy/
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е носител на авторски права. Но ако избере да ги защитава, попада в 

клопката посланието му да не бъде чуто. От друга страна стоят медиите, 

които бранят съдържанието си от свободното онлайн разпространение, 

защото това ощетява рекламния им пазар в полза на интернет платформите.  

Тази подглава очертава основните проблеми при защитата на 

авторските права в Интернет. За целта се изследват примери от 

Съединените щати, Франция и Великобритания - държави, които бранят 

ревностно авторските права върху интелектуалната си продукция, и се 

обръща специално внимание на пропиратските движения, които са 

парламентарно представени в редица държави, включително и в 

Европейския парламент. Специален акцент е поставен върху защитата на 

личните данни и личната неприкосновеност, които са под заплаха при 

различните мерки за регулация в киберпространството.  

Носителят на авторски права се разглежда в две основни линии, които 

се развиват успоредно, но могат и да се пресичат - автор, който е мотивиран 

и стимулиран да твори заради адекватно материално възнаграждение, и 

автор, чиято по-висша цел е идеята и посланието му да достигне до 

максимален брой хора, независимо от възнаграждението. Целта е да се 

предложи и обоснове схващането, че отговорността да не бъдат нарушавани 

авторски права е на потребителите, а следенето за нарушения на авторски 

права е отговорност на самите носители на авторските права.  

 

2.2.1 Интелектуалното право – общи понятия и проблеми 

Философия на авторското право 

Велизар Соколов обяснява, че „правната доктрина приема 

интелектуалната собственост като категория, която съществува наред 

със събствеността върху движими и недвижими вещи и имущества“, като 

подчертава, че „определящ неин признак, който я отличава от другите две 
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е, че обекти на интелектуалната собственост са творения на човешкия 

ум, интелект и творчески талант“.155 

В икономическата теория интелектуалните права се разглеждат като 

монополни още от времето на основния теоретик на либералната икономика 

Адам Смит (или „реални права” в неговия дискурс). В разработки на 

носителя на Нобелова награда за икономика Джоузеф Стиглиц156 също е 

продължена тази линия на анализ на интелектуалните права, в това число 

патенти и авторски и сродни права. Идеята за авторското право като 

монополно означава, че авторът има първата и последната дума, когато 

неговото произведение се използва по какъвто и да е начин, с изключение 

на случаите, предвидени в закона.  

В американската конституция е записано, че интелектуалното право e 

ценен и окуражаващ гарант на автори, издатели и т.н. да продължат да 

творят за доброто на развитието на света. Според изследователи като 

Мърджис, Менел и Лемли, „икономическата философия зад клаузата на 

Конгреса да защити патентите и авторските права е, че това е най-

добрият начин за подпомагане на напредъка на интелектуалното 

развитие на гражданите, чрез таланта на автори и откриватели в 

сферата на науката и приложните изкуства. Дните, пожертвани за 

подобен труд, трябва да бъдат възнаградени подобаващо.”157 

И ако това беше възможно в доцифровата ера, то днес границите, 

които може да пропътува нашата творба с един „клик“, реално ни поставя в 

ситуацията физически да не можем да контролираме  разпространението, 

копирането или модифицирането на въпросния продукт. 

                                                             
155 СОКОЛОВ, Велизар. Авторско право и сродни на авторското права. В: ЧОЛАКОВ, Радомир (съст.) 

Медийно Правоб Речник на основните понятия. сс 21- 66, София: 2005 КТ Труд, с. 21 
156STIGLITZ, Joseph.Give Prizes Not Patents. In:The New Scientist, Sept 16 2006 
157MERGES, Robert, Mark LEMLEY, Peter MENELL. Intellectual Property in the New Technological Age, 

New Work: Aspen Publishers, 2004, с. 11  
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В правната материя авторското право е дял от гражданското право. 

Това е система от правни норми, които уреждат, регулират и защитават 

отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на 

научни, литературни, художествени и други произведения. Автор е 

физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено 

произведение. Правата му възникват със създаването на творбата. 

По буквата на сега действащия български Закон за авторското право 

и сродните му права, обектите на авторско право са произведения на 

литературата, изкуството или науката, които са резултат от творческа 

дейност и са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна 

форма. Извън обектите на авторското право попадат нормативните и 

индивидуални актове на държавни органи (закони, наредби, постановления, 

правилници, заповеди и пр.), както и официалните им преводи, също идеи 

и концепции, фолклорни творби, новини, факти, сведения и данни. 

Във философията на интелектуалното право една мисъл може да бъде 

притежание на един човек до момента, в който я сподели с друг или някой 

трети не достигне до нея сам, независимо от първия. Тогава е много трудно 

да се намерят границите за правото на употреба на тази мисъл, тъй като, 

казвайки я на друг, тя вече принадлежи на повече от един човек, а 

притежанието ѝ не е изключително - както е при материалните обекти, 

защитени от традиционното вещно право. Разликата е в това, че за да бъде 

обект на авторско право, конкретният интелектуален продукт трябва да 

бъде произведение на науката, изкуството, литературата, да бъде резултат 

от творческата дейност на автора и да бъде обективизирано под някаква 

форма. Идеи и концепции не подлежат на авторско право и се защитават на 

база договорно право.  
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Източници на авторското право и на сродните му права 

В правното устройство на България категорията интелектуална 

собственост съществува наред със собствеността върху движими и 

недвижими имущества. Разликата е, че разглежда нематериални  обекти, 

плод на човешкия ум, интелект или талант. Според Велизар Соколов, 

„спецификата в случая е, че собствеността е върху информацията в най-общ 

вид, а не върху копията, носители на тази информация.”158 Правото на 

интелектуална собственост се дели на две категории - индустриална 

собственост и авторско право. В индустриалната собственост се включват 

изобретения от всички области на човешката дейност, промишлените 

образци, търговските марки, търговските наименования, означенията за 

произход и наименования за произход. Към авторското право принадлежат 

произведенията на литературата, изкуството и науката. Към тях се 

приравняват сродните права – правата на артистите-изпълнители върху 

техните изпълнения, на продуцентите на филми и звукозаписи и правата 

върху телевизионни и радио програми.  

Интелектуалната собственост е обект на защита от Конституцията, 

специални закони (в България: Закон за авторското право и сродните му 

права), друга нормативна база, свързана с авторските права и 

международни закони, конвенции, директиви и споразумения.  

 

2.2.2 Алтернативни подходи към виртуалното авторско право 

Глобалната виртуална мрежа интернет е същинско 

предизвикателство пред налагането на национални закони по света. 

Първоначално създадена като правителствен проект в САЩ през 60-те 

години на 20-и век, характерно за архитектурата на мрежата е де факто 

липсата на регулация. В разгара на Студената война, първите визионери на 

                                                             
158 СОКОЛОВ, Велизар.  Цит. съч. с. 21 
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проекта въобще не предвиждали развитието на интернет да е такова, 

каквото е то днес, а смятали, че строят алтернативна комуникационна 

инфраструктура в случай на ядрена атака159. Когато през 70-те години на 20-

и век е изобретен TCP/IP протоколът, тази комуникационна мрежа 

еволюира в Интернет. Основният принцип на архитектурата на световната 

мрежа е нейната “разпръснатост”, която изследователи обясняват с 

възможността пакетите с информация да тръгнат по различни дигитални 

“пътеки” и така лесно да заобикалят традиционните контролни механизми, 

познати в по-ранните комуникационни мрежи.  

Точно заради този принцип на разпръснатост първите опити през 80-

те години да се регулира интернет са основани на консенсусното взимане 

на решения и въвличането на широк кръг от хора с експертно знание, но без 

каквото и да е “централно правителство, централно планиране или 

грандиозен дизайн”160. 

По тази причина някои от пионерите на интернет изказвали крайни 

либертариански идеи за същността на мрежата. Джон Пери Барлоу, 

известен като автор на “Декларацията за независимостта на 

киберпространството”, заявява в нея, че интернет е “по наследство 

наднационален, по наследство антисуверенен и вашата суверенност не се 

отнася до нас”161. Този анархистичен, но също и някак елитарен възглед е 

бил възможен преди десетилетия, когато интернет населението е било 

много ограничено и в голямата си част се е състояло от изследователи, 

експерти, инженери или пък хакери, а употребата му за комерсиални цели - 

практически несъществуваща.  

                                                             
159 KURBALIJA, Jovan. Introduction to Internet Governance. Diplo Foundation 2008, с. 10Available from: 

http://www.diplomacy.edu/poolbin.asp?IDPool=806 
160 пак там 
161BARLOW, John Perry. A Cyberspace Independence Declaration. In: hax.com [online] 9 Feb 1996 [Cited 27 

October 2016] Available from: http://www.hax.com/CyberSpaceDeclaration.html 

http://www.diplomacy.edu/poolbin.asp?IDPool=806
http://www.hax.com/CyberSpaceDeclaration.html
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През 90-те обаче този децентрализиран подход към управлението и 

регулирането на интернет се променя, тъй като много национални 

правителства, а наред с тях и бизнес секторът, осъзнават изключителната 

важност на глобалната мрежа. След дълги преговори към края на 90-те е 

основана организацията ICANN, която се занимава с регулирането на 

системата от имена на домейни и назначаването на IPадреси. 

Освен това, участието на национални правителства в опитите за 

управление на интернет става все по-осезаемо. Най-горещите дебати по 

темата се делят най-общо в две групи. Първата засяга технологично 

развитие на интернет (например развитие и разпространение на 

информационно-комуникационните технологии в изостанали региони от 

Света, неутралността на мрежата, новите протоколи, които позволяват 

интернет адреси на други азбуки освен латиница). Втората група от теми е 

свързана с предизвикателствата за налагане в интернет пространството на 

съществуващи на национално равнище закони. Някои от въпросите са 

спорни на интернационално равнище - редица правителства с авторитарно 

управление налагат национални закони, които голяма част от 

международната общност заклеймява (твърде строги според западните 

стандарти норми за благоприличие според Шериата, законодателство 

против обида срещу държавни глави и т.н.), а някои, включително и 

напълно демократични правителства, налагат повече ограничения над 

почти абсолютната свобода на словото, защитавана от САЩ (напр. много 

европейски страни криминализират употребата на нацистки символи и 

отричането на холокоста, защитени в САЩ от съдебната практика по 

Първата поправка). Но има въпроси, за които по-лесно се постига консенсус 

на междуправителствено ниво - закрилата на децата в киберпространството 

и, разбира се, проблемът с нарушенията на авторски и сродни права в 

интернет. 
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И въпреки че има опити за “управление” на интернет на 

международно равнище, международни закони за световната мрежа няма. 

Според американския експерт по медийно и Интернет право Тери Флю, 

политиките за регулация на интернет пространството в повечето страни 

представляват “прилагането и продължението на закони, разработени за 

други сфери на медийните и телекомуникационните технологии”162. Още 

повече, че според Прайс и Ферхулст, световната мрежа в нейната същност 

е предизвикателство за всякакви форми на класическа регулация, тъй като 

нито идентичността на този, който определя правилата, е ясна, нито са 

изяснени инструментите за налагането на тези правила.163  

Заради проблемите с налагането на авторски права, в интернет 

пространството се налагат алтернативни подходи. Един от тях е 

предефиниране на идеята за това как се урегулира собствеността и как се 

споделя (пр. Криейтив Комънс); друг сценарий е атака срещу идеята за 

монопол върху интелектуалната собственост, въплътени в сегашното 

законодателство (феноменът „Пиратски партии“); трети сценарий е 

запазването на философията за авторско право в сегашния ѝ вид и 

изработване на начини за търсене на отговорност на ангажираните актьори 

по веригата правоносители-доставчици на съдържание-доставчици на 

интернет достъп-потребители. 

 

Криейтив Комънс – традиционен подход за освобождаване от 

авторския монопол 

Криейтив Комънс е явление, превърнало „зле платения творчески 

ексхибиционизъм” в „общодостъпен творчески ексхибиционизъм”. Тук се 

връщаме към схващането, че авторът умишлено търси по-голяма 

                                                             
162 FLEW, Terry. “Internet Law and Policy” In: “New Media: An Introduction”, 2 ed. Oxford University Press 

2005, стр. 202 
163PRICE, MonroeandStefaanVERHULST.“Self-Regulation and the Internet”. The Hague, Kluwer Law 

International, 2005 стр. 1 
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аудитория, отколкото материална облага. Криейтив Комънс или съкратено 

КК са комплект от типови договори за регулиране на употребата на обекти 

на интлектуална собственост: „лицензите Криейтив Комънс поддържат 

баланса в традиционната формулировка „Всички права - запазени“, която 

е заложена в законодателството…Комбинацията от възможности дава 

на потребителите достъп до огромно, непрекъснато растящо поле от 

съдържание, което те могат да копират, разнасят, редактират, 

миксират и надграждат в рамките на закона.“164 

Според англоезичния речник Уебстър, думата Commons носи 

значението на нещо общо, което е отворено за достъп от други хора. 

Терминът първо се е отнасял до общи земи, но до наши дни се е адаптирал 

към всички видове ресурси, които позволяват да бъдат споделяни и имат 

принос в еволюцията на човечеството. Например това може да е пасище, 

което фермерите наоколо да ползват, въпреки че не са собственици на 

терена, или гениално откритие, което може да помогне за работата на 

милиони хора по света, тяхното здраве или благосъстояние (пр. рентгеновия 

апарат). Креативният елемент е водещ при разпространението на подобно 

творческо съдържание и за целите на човечеството да се развива, ние 

благородно се отказваме от някои права, дадени ни от статути като ЗАПСП. 

КК се делят на няколко договора, които всеки доброволно прилага 

към текстовете или другото си творчество в интернет пространството, за да 

удостовери желанието си да обогати човечеството, без да търси толкова 

изгода за себе си.  

Има възможност за избор между шест Криейтив Комънс 

договора: 

където символите BY, NC, ND, SA означават както следва: 

                                                             
164Creative Commons. About the Licenses [online] ND [Cited 28 April 2013] Available from: 

https://creativecommons.org/licenses/ 

https://creativecommons.org/licenses/
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 BY („признание“, от английската дума by, „от“) — 

необходимо е авторът да се укаже по обичайния начин и на 

обичайното за носителя място 

 NC („некомерсиално“, от nocommercial) — не се 

разрешава употребата за комерсиални цели 

 ND („без производни произведения“, от noderivatives) 

— не се разрешават модификации 

 SA („сподели споделеното“, от sharealike) — всяка 

модификация може да се разпространява само съгласно условията 

на същия договор на Криейтив Комънс165 

По съществото си тези договори са заявка за договорни отношения. 

Съществуването на съдържание под Криейтив Комънс означава, че 

                                                             
165Пак там 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cc-by_new_white.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cc-nc_white.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cc-nd_white.svg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cc-sa_white.svg
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споразумението е отворено, но то започва да действа едва когато 

потребителят приеме да бъде страна по предложения му договор. Така 

топката е хвърлена към ползвателя. Не бива да се тълкува, че отказът от 

някои авторски права означава, че всички авторски права са свалени от 

въпросното произведение.  

КК са залегнали в идеята на 21-и век да освободи интелектуалния 

продукт, така че той да достигне до максимален брой хора с минимални 

ограничения.   

В заключение излиза, че КК са модерният начин за регулация на 

продукт, чийто възможности се развиват в пъти по-бързо от способността 

на стандартната рамка да се намеси адекватно. На преден план е изнесен 

личният избор - това, което създателят на съдържание иска да постигне. От 

гледна точка на досегашното разбиране на права, те може да не са до такава 

степен защитени от кражба, но нали една открадната идея е била 

открадната, точно защото си е струвало да бъде открадната.  

 „На абордаж” срещу интелектуалния монопол 

В този дух звучат и идеите на пиратската партия в Европейския 

парламент, която легитимира възгледа за смяна в разбирането на 

интелектуални права от монополно ограничение с цел финансова изгода 

към творчески тласък за развитие на общочовешката култура. В манифеста 

си оригиналната шведска Пиратска партия пише: „Трите същностни неща, 

които изповядва Пиратската партия са нуждата от защита на 

гражданските права, волята да освободим нашата култура и 

прозрението, че патентите и частните монополи вредят на 

обществото... За да постигнем тези цели се нуждаем от един деликатен 

баланс между общоприетите изисквания за достъпност и 

разпространение от една страна, и изискванията на твореца да бъде 

припознат и възнаграден от друга – казват, че този баланс е нарушен и, че 

потребителят трябва да плаща излишно много за съдържание... 
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Частните монополи са едни от най-големите врагове на обществото ни. 

Те водят директно до скокове в цените и множество скрити разходи за 

гражданите.“166 

Виждането на „пиратите” е за промяна в схващането на авторските 

права и връщането им към техните основи, преди да бъдат натоварени с 

излишно генерирана стойност. Така те поставят въпроса за справедливото 

заплащане като овъзмездяване на автора за неговия труд, вместо пълненето 

на касите на корпорациите, които искат да печелят от всяко възможно копие 

на творческия продукт: „Ние заявяваме, че авторските права се нуждаят 

от това да бъдат възстановени в своя първоначален вид. Законите трябва 

да се променят, за да регулират само търговската употреба и копиране 

на защитени материали. Споделянето на копие или друг начин да 

разпространиш или използваш творби с нетърговска полза, не трябва 

никога да е незаконно, защото такава честна употреба облагодетелства 

цялото общество. “ 167 

В най-чист вид, Пиратската партия иска абсолютна свобода от 

традиционно законодателство в интернет пространството, като най-добър 

метод за самата мрежа да изгради свои закони за съществуване. 

Физическият свят е прекалено обвързан с материята и това обуславя 

липсата му на гъвкавост при регулацията. 

Доколко легитимни са тези твърдения? Тъй като виртуалният свят е 

проекция на физическия, той може да приеме правилата на първообраза си 

или да създаде свои. Идеята на пиратите е харизматичният образ на 

свободното пространство интернет да не бъде поставян в рамка. Когато 

творецът излиза на виртуалната сцена, ще трябва да се съобрази с нейната 

специфика. Ако не е подготвен за предизвикателството, то на пазарен 

                                                             
166 Манифест на Пиратската партия[Cited 25 April 2013] Достъпно онлайн на: 

http://www.piratpartiet.se/international/bulgaria 
167Пак там  

http://www.piratpartiet.se/international/bulgaria
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принцип ще отпадне. Ако за едни това е жалко, то много други може би ще 

се окажат по-успешни в новаторството пред традиционалистите. 

Виртуалното пространство дава възможност на всички групи да участват в 

него, но тъй като средата е силно конкурента, ще оцелеят само най-добрите. 

Това до голяма степен означава и по-високо качество на творческите 

продукти.  

От друга страна, традиционните методи за следене и опазване на 

авторски права представляват опасна предпоставка за нарушаване на 

множество индивидуални права на потребителите, като правото на лична 

неприкосновеност, например. 

На прицел: отново потребителите – Digital Rights Management 

Софтуерното решение, известно като DigitalRightsManagement 

(DRM) доскоро беше сочено като най-адекватното решение на проблема с 

неправомерното копиране на файлове, защитени от авторски права. 

Названието DigitalRightsManagement се отнася до група софтуерни 

продукти за контрол на дадено съдържание и надминава предходните 

технологични решения като криптиране на компактни или DVDдискове. 

Обикновено разпространението на незаконно копие от музика, филми, 

компютърни програми става след като някой някъде е закупил легална 

версия, успял е да разбие криптирането и да я копира, и след това я качи за 

споделяне в торент мрежите. DRM технологиите са опитът този процес да 

бъде максимално усложнен.  

Най-общо казано, DRM може да е една малка, “невидима” програмка, 

прикачена към песен, видео файл, софтуер или виртуална книга. Тази 

програмка следва всяко копие от оригиналния легален файл, към който е 

прикачена и регулира броя на копирания на файла, възможностите за 

споделянето им или за разпечатване (в случай на виртуални книги). 

Подобна технология използва софтуерният гигант Windows, за да опазва 

своите офис програми и приложения от копиране. Тип DRM приложение 
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масово се използваше от портала за платена музика iTunes, сочен за най-

голям в света. Там една песен можеше да бъде купена за по-малко от един 

щатски долар, ако към нея е прикачено технологично ограничение от две 

копирания. Същата песен беше достъпна и без такова ограничение, но за 

неколкократно по-висока цена168. Подобен механизъм ползваха в своите 

онлайн магазини и SonyMusic169, а също и Amazon за продажбата на 

виртуални книги. 

Тази програма обаче отива по-далеч, освен да пази от неправомерно 

копиране например музикални файлове, т.е., оказва се повече от механизъм 

в борбата с интернет пиратството. DRM приложенията обикновено са 

снабдени с функцията, известна на технически език като “докладване 

вкъщи” (reportinghomefunction). Чрез тази функция DRM програмата не 

само информира, когато даден файл се копира и прекопира, но събира данни 

и кога точно се ползва, като по този начин без предупреждение навлиза 

твърде дълбоко в личното пространство и навици на хората. Така става 

възможно едно почти сюрреалистично профилиране на начина на 

потребление на хората – например точно в коя част на деня даден 

потребител обича да слуша дадена песен на свояiPodplayer; или точно на 

коя страница от виртуалната версия на романа на Владимир Набоков 

“Лолита” се задържа повече от обикновено читателят, използващ 

AmazonKindle. 

 (Не)пропорционален отговор 

Когато индустрията е безпомощна да опази интелектуалните си 

продукти, се очаква за това да се погрижи държавата. На практика обаче 

всички опити държавата да регулира интернет малко или много влизат с 

                                                             
168CHENG, Jacqui. iTunes Plus DRM-free tracks expanding, dropping to 99 cents. In: Ars Technica, Oct. 15 

2007. [Cited 27 April 2013]Available from: http://arstechnica.com/apple/news/2007/10/itunes-plus-drm-free-

tracks-expanding-dropping-to-99-cents.ars 
169DE BRUXELLES, Simon. MP3 comes down with a crash. In: Times Technology, Jan 21. 2006. [Cited 27 

April 2013]Available from: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article716581.ece# 

http://arstechnica.com/apple/news/2007/10/itunes-plus-drm-free-tracks-expanding-dropping-to-99-cents.ars
http://arstechnica.com/apple/news/2007/10/itunes-plus-drm-free-tracks-expanding-dropping-to-99-cents.ars
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article716581.ece
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противоречие с основни човешки права - като правото на лична 

неприкосновеност или правото за достъп до информация и т.н. Причината 

за това е непропорционалният отговор на институциите срещу интернет 

пиратството. Издирването на нарушители в мрежата застрашава личната ни 

свобода в интернет пространството, а наказание от рода на спиране на 

интернет достъпа например, лишава потребителя от основни права, като 

правото на достъп до информация или свободно изразяване на мнение.  

Безспорно един от най-противоречивите закони в това отношение е 

френският закон „HADOPI“от 2009 г., който въведе извънредното 

наказание „три нарушения и си вън от мрежата“170. Според нормативния 

документ, ако бъде хванат да сваля в нарушение интелектуален продукт, 

обект на авторско право, потребителят ще получи от властите 

предупреждение по електронната поща. Ако нарушителят не се съобрази с 

официалното известие, ще получи второ – обикновено на хартиен носител 

по пощата. Третата погрешна стъпка на потребителя ще му коства съдебно 

дело за нарушаване на авторски права, като една от възможните санкции 

предвижда спиране на достъпа до интернет. Именно тази спорна санкция 

беше критикувана от институциите на Европейския съюз и беше обявена за 

противоконституционна от самия френски Конституционен съд. В резултат, 

„изхвърлянето от мрежата“ отпадна като наказание през 2013-а г, когато 

Министерство на културата на Франция в официален декрет обяви, че ще 

се фокусира не върху индивидуалните нарушители, а върху тези, които 

имат комерсиална изгода от нарушаването на права.171 

Друг подход, който разглежда опазването на авторските права, е 

британският закон Digital Economy Act (DEA) от 2010-а г. При него отново 

                                                             
170170Официалното име на закона е „Закон за насърчаване и защита на творчеството в интернет“ и той 

създава агенцията HADOPI - Върховния орган за разпространението на авторски произведенията и 

защита на права в интернет 
171SHANKLAND, Steven.French three-strikes law no longer suspends Net access  CNET News 10 Jul 2013 

достъпно на: https://www.cnet.com/news/french-three-strikes-law-no-longer-suspends-net-access/ 

https://www.cnet.com/news/french-three-strikes-law-no-longer-suspends-net-access/
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беше залегнала като възможност крайното наказание да е спиране на 

достъпа до интернет, но тази секция от закона е сред частите, които и до ден 

днешен не са приети в окончателна форма. Характерно за първоначалния 

план на DEA беше, че със следенето на потребителите не се занимава 

държавен орган, а самите носители на авторските права. Всеки 

заинтересован автор или продуцентска къща следи трафика на съдържание 

събира списък с уникалните виртуални адреси потребителите (IP адреси). 

След това списъкът се предава на интернет провайдърите, предоставили 

уникалните адреси. Доставчиците на интернет трябва да проверят има ли 

регистрирани нарушения и ако такова бъде открито, доставчикът изпраща 

запитване до потребителя дали потвърждава, че е извършил съответното 

действие. Ангажиментът на провайдърите свършва дотук. Вече носителите 

на авторски права могат да заведат дело срещу нарушителите, като едно от 

наказанията е спиране на достъпа до интернет. През юли 2014-а г. 

тогавашното британско правителство „постави на рафта“ тази идея, защото 

двете индустрии – носителите на права и доставчиците на интернет достъп 

– се съгласиха да работят заедно, за да „образоват“ нарушителите.172 

Най-сериозната заплаха за интернет пространството и свободата на 

потребителите в мрежата дойде от Съединените щати. В името на защитата 

на авторските права, Сенатът и Конгресът обсъждаха активно в периода 

2011-2012-а г. законодателни промени за територията на държавата, които 

обаче щяха да имат ефект върху целия интернет - т.нар. SOPA и PIPA и 

свързаната с тях АСТА.  

SOPA е съкращение от Stop Online Piracy Act и беше внесен в 

Конгреса. PIPA означава Protect IP Act и беше обсъждан в Сената. И двата 

законопроекта предвиждаха: затваряне на сайтове при наличието на 

                                                             
172„Digital Economy Act copyright regime shelved by UK government“ In: Out-Law.com 24 Jul 2014Available 

from: http://www.out-law.com/en/articles/2014/july/digital-economy-act-copyright-regime-shelved-by-uk-

government/ 

http://www.out-law.com/en/articles/2014/july/digital-economy-act-copyright-regime-shelved-by-uk-government/
http://www.out-law.com/en/articles/2014/july/digital-economy-act-copyright-regime-shelved-by-uk-government/
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пиратско съдържание в тях, независимо дали са регистрирани в САЩ или в 

чужбина; американската прокуратура може да задължи компаниите, които 

предоставят различни услуги като реклама и онлайн плащания, да 

прекратят взаимоотношенията си със заподозрения; американските 

компании са задължени и да премахнат всички линкове, свързани с 

нарушителя; важи както за сайтове, регистрирани в САЩ, така и в 

останалите държави. За разлика от други страни, САЩ може да осъществи 

това на практика, защото организацията ICANN, която контролира 

домейните, е базирана в САЩ и е свързана с американското правителство. 

На практика, всеки сайт с домейн “.com” например може да бъде спрян, 

което дава властта на САЩ ефективно да цензурира интернет и да засегне 

всички потребители по света. Неслучайно най-големите противници на 

SOPA/PIPA са едни от най-големите интернет корпорации в САЩ: Google, 

Facebook, Twitter, Wikipedia, Yahoo, eBay, LinkedIn, AOL, Zynga… В опита 

си да спре интернет пиратството, американският законодател се превърна в 

страшилище за основните идеи и ценности на интернет - свободното 

общуване и споделяне на информация. Това предизвика остри граждански 

движения срещу двата закона и през януари 2012-а г. текстовете бяха 

замразени. Това обаче не значи, че няма как да се „събудят“ за нови 

обсъждания. 

Случаят с АСТА е малко по-различен. Съкращението ACTA идва от 

Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Това е международен закон, който 

урежда повече въпросите за контрабандата и търговското разпространение 

на фалшиви стоки. Документът е лансиран от Япония и САЩ още през 

2006-а г, като по-късно към тях се присъединяват ЕС, Канада и Швейцария. 

България подписва споразумението без обществено обсъждане през януари 

2012-а г. Оказа се обаче, че в полето на АСТА могат да попаднат не само 

физически стоки, но и дигитални продукти. Така държавите, подписали 

споразумението, са задължени да търсят наказателна отговорност на 
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всички, които нарушават авторските права с търговска цел, независимо 

дали извличат директна или индиректна икономическа изгода – т.е. както 

потенциалните пирати, така и интернет провайдърите. Тези текстове и 

спорните тълкувания на понятията предизвикаха широк обществен отзвук 

и през юли 2012-а г. Европейският парламент, а декември 2012-а г. и 

Европейската комисия отхвърлиха АСТА.  

 

2.2.3 Саморегулация и потребители – европейската идея за 

медийна грамотност и “културата на легалност” 

Според британския експерт по медийно право Ив Соломон, 

развитието на аудио-визуалния пазар в дигиталната ера налага подходите за 

регулация да се пренасочат и към саморегулация на потребителите. За да 

бъде обаче тази саморегулация възможна, е необходимо потребителите като 

цяло да са възприели подобни норми на потребление и дори подобни 

изисквания към доставчиците на услугите. Особено важно е потребителите 

да са наясно със своите права и с начините да ги защитават. Но това важи 

за потребление на, да ги наречем, легални стоки и услуги173.  

Когато обаче става дума за услуги като безплатни пиратски филми, 

музика, книги, софтуер, достъпни съвсем лесно по интернет, тогава 

потребителската перспектива е радикално сменена - по чисто утилитарни, 

егоистични причини: потребителите виждат лесен и безплатен начин да 

получават културните продукти, за които иначе или трябва да платят скъпо, 

или биха се отказали от тях въобще. Това важи особено за по-младото 

поколение, известно още като „дигиталното поколение” заради това, че още 

от ранна тийнейджърска възраст са „вързани” за световната мрежа и са 

много добре запознати с благата на свободния виртуален свят. 

                                                             
173SALOMON, Eve. The Role of BroadcastingRegulation in Media Literacy“  In: Comunicarбр. 32, 2009. 

[Cited 27 April 2013] Available from: http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=32&articulo=32-

2009-18&idioma=en 

http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=32&articulo=32-2009-18&idioma=en
http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=32&articulo=32-2009-18&idioma=en
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Затова в много страни, в които свалянето по интернет на файлове с 

нарушени авторски и сродни права се смята за сериозен и мащабен проблем, 

се предприемат възпитателни мерки като информационни кампании. Така 

например, Европейската комисия още от 2007 г. в първия документ на 

общностно равнище, отнасящ се до политиките за медийна грамотност, е 

определила “културата на легалност”, т.е. отказът от сваляне на пиратски 

филми, музика и други културни продукти, като компонент на медийната 

грамотност. 

Нивата на медийна грамотност, по начина, по който Комисията ги 

очертава, са шест. На първите пет места са включени аспекти, по които до 

голяма степен има съгласие и в академичната литература, че действително 

отразяват значението на понятието медийна грамотност: “чувство на 

комфорт с всички основни видове медии”, “активно потребление на медии”, 

“критичен подход към медиите”, “креативна употреба на медиите” и 

“разбиране на икономиката на медийния сектор”174. 

На шесто място обаче, като най-високо ниво на медийна грамотност, 

комуникацията на Европейската комисия поставя “осведоменост по 

въпросите на авторското право, ключова за “култура на легалността”, 

особено за по-младото поколение потребители в техния двоен капацитет на 

потребители и производители на съдържание”175. 

Темата за опазването на авторските и сродните права като компонент 

на медийната грамотност е засегната на още две места в комуникацията на 

Европейската комисия, в разясненията на два от приоритетите за 

Европейската общност в тази сфера - а именно “медийна грамотност за 

аудио-визуални творби” и “медийна грамотност за интернет”. По 

отношение на политиките за медийна грамотност, насочени конкретно към 

                                                             
174Communication from the Commission: A European approach to media literacy in the digital environment. 

2007, стр. 4 [cited 16 April 2013] Available from: 

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/com20070833final.pdf 
175Пак там, стр. 8 

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/com20070833final.pdf


 
 

124 
 

интернет, Комисията настоява страните членки да работят за по-високата 

осведоменост на потребителите. Тази част от документа, която е насочена 

към аудио-визуалните творби, предизвиква по-сериозен размисъл - и тъкмо 

там, вероятно се крие отговорът на въпроса кое е европейското в 

“европейския подход към медийната грамотност”. Политиките за медийна 

грамотност за аудио-визуални творби, според комуникацията на ЕК от 

2007-а г., трябва да са насочени преди всичко към популяризирането на 

европейските филми - чиято популярност сред младите потребители не е 

никак голяма при конкуренцията на холивудските продукции. И в рамките 

на тази кампания трябва да се наблегне на “важността на авторското право, 

от гледните точки както на потребителите, така и на създателите на 

съдържание”176. Това навежда на мисълта, че основният проблем по 

отношение на налагането на авторски права в интернет за институциите на 

Европейския съюз са икономическите мотиви зад опазването на 

европейската филмова продукция и в този смисъл, възпитаване на по-

специално отношение у потребителите - поне за европейските филми, да 

плащат както е редно, вместо, наред с холивудските продукции, да търсят 

нелегалните им копия от торент сайтовете. 

Посланията в рамките на концепцията за медийна грамотност могат 

да се разделят най-грубо на два типа - такива, които влизат във формалното 

образование (под формата на класове на училищно равнище) или в 

неформалното образование (напр. чрез семинари към читалища или чрез 

информационни кампании в медиите). Обаче Европейската комисия има 

твърде малко законодателни компетенции в сферата на образователните 

политики - това е една от сферите, които отделните страни членки 

предпочитат да оставят като свой прерогатив. Това е и причината 

Европейската комисия да е затруднена в този процес,  въпреки очевидно 

                                                             
176Пак там, стр. 7 
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силното си желание да повиши нивото на медийна грамотност (и в този 

смисъл да повиши “културата на легалност”, като неин компонент) сред 

младите потребители. Все пак, Комисията намери начин да заеме по-твърда 

позиция, приемайки документ в областта на политиките за медийна 

грамотност - Препоръката на Комисията относно медийната грамотност в 

цифрова среда за по-конкурентоспособна аудиовизуална индустрия и 

индустрия на съдържанието и за приобщаващо общество на знанието. Този 

документ беше представен в края на август 2009-а година и категорично 

посочва в своя чл. 22, че “инициативите за медийна грамотност следва да 

включват също така и въпроса за осведомеността относно ролята на 

авторското право.”177 

Документът схематизира две групи от препоръки за конкретни 

действия за повишаване на медийната грамотност. Първата група 

препоръки се отнася до компетентните държавни органи в страните членки, 

докато втората група се отнася до медийната индустрия. Европейската 

комисия настоява “медийната индустрия да увеличи своята ангажираност 

да предостави необходимите инструменти за подобряване на нивото на 

медийна грамотност”178 и посочва няколко насоки на робота. Наред с 

другите препоръки, като поанта документът посочва и специалната роля на 

медийната индустрия за опазване на собствените си авторски права чрез 

информационни кампании: “активно информира гражданите чрез 

организиране на информационни дни относно начина на функциониране на 

икономиката, основаваща се на творчеството, включително ролята на 

авторското право в това отношение”179. 

                                                             
177Препоръка на Комисията от 20.8.2009 относно медийната грамотност в цифрова среда за по-

конкурентоспособна аудиовизуална индустрия и индустрия на съдържанието и за приобщаващо 

общество на знанието; 2009, стр. 5 Available 

from:http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/recom/c_2009_6464_bg.pdf 
178Препоръка 2009, стр. 6 
179Препоръка 2009, стр. 7 

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/recom/c_2009_6464_bg.pdf
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Европейската комисия настоява, че потребителите трябва да имат по-

високо ниво на осведоменост по отношение на ролята на авторското право 

и така да възпитат у себе си “култура на легалност” - ключово условие, за 

да бъде възможна саморегулацията на потребителите. Дали процесът е 

толкова пряк обаче? Преди едва няколко години българското Министерство 

на културата, явно споделящо тези идеи, предприе масирана кампания 

срещу нарушенията на авторски и сродни права като ангажира популярни 

лица от културния живот в страната, за да предават посланията на 

кампанията. Дали това обаче доведе до промяна (към по-добро) на 

потребителското поведение? Хората могат спокойно да бъдат наясно, да 

бъдат информирани, и все пак никога да не променят поведението си. Това 

американският изследовател на информационни кампании (познати в САЩ 

и като социален маркетинг) Робърт Хорник нарича “дупката между знание 

и поведение”180.  

Това насочва вниманието към най-сериозния проблем на политики за 

насърчаване на “култура на легалност” или потребителска саморегулация - 

инструментите, които се използват (информационни кампании, събития, 

дори образователни инициативи), не могат да гарантират никаква 

ефективност. И биха били безсмислени сами по себе си. Така че такъв 

алтернативен подход към опазване на интелектуалните права в интернет е 

идеалистичен дотолкова, че не би могъл да бъде реалистичен - и трябва да 

бъде само спомагателен механизъм към други, по-ефективни решения. 

Очертаването на материята откроява няколко същностни схващания 

за виртуалната собственост. Тя променя производството, преноса и 

потреблението на интелектуални продукти. Това отправя по-голямо 

                                                             

180 HORNIK, Robert. The Knowledge-Behaviour Gap in Public Information Campaigns. In Information 

Campaigns: Balancing Social Values and Social Change, ed. Salmon, Charles T.: 113-138.Thousand Oaks: Sage 

1989, стр. 113 
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предизвикателство към авторите, които вече виреят в изключително 

динамична и конкурентна среда. Предизвикателство е хвърлено и към 

потребителите, които са изправени пред икономическия избор - евтина и 

леснодостъпна масова творческа продукция или специализирано 

производство, но на по-висока цена. 

 

2.2.4 Новата правна рамка на авторското право в ЕС: в процес 

на обсъждане  

На фона на тези интензивни прозцеси и развития на национално и 

наднационално равнище, през 2015-а година Европейската комисия започна 

и ревизия на правната рамка в сферата на авторски и сродни права за 

общността, като част от цялостната стратегия на Съюза да създаде единен 

цифров пазар (digital single market). Проектът за директива за авторско 

право и работен документ на Европейската комисия станаха известни през 

лятото на 2016-а още преди официалното си публикуване, както написа и 

проф. Нели Огнянова в блога си „Медийно право“181. Огнянова посочва 

една от най-значимите конфликтни точки в дебатите около тази реформа: а 

именно  идеите за нови сродни права на издателите и нови задължения на 

интернет платформите: „става дума за сериозно ребалансиране на правата - 

при различаващи се и често противоложни интереси - поради което 

предложенията на ЕК се посрещат по различен начин“.182  

Според едната страна на тези дебати, представлявана от организации 

като Фондация „Електронна граница“ (Electronic Frontiers Foundation или 

ЕFF) или „Отворени медии“ (Open Media) се върви към сканиране на 

съдържанието на входа, което, както и Огнянова пише, „разбираемо е  в 

                                                             
181 ОГНЯНОВА, Нели. Ревизия на правната рамка на авторското право в ЕС. В Медийно право (онлайн) 

05 септември 2016 г. [Цитирано 14 февруари 2017] Достъпно на 

https://nellyo.wordpress.com/2016/09/05/copyright_eu_revision/  
182 Пак там. 

https://nellyo.wordpress.com/2016/09/05/copyright_eu_revision/
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полза на големите компании от развлекателната индустрия“.183  От другата 

страна, в подкрепа на предложението, са активни лобистки организации 

като организации като асоциацията на национални съюзи и издатели News 

Media Europe.  

Член 15 от изтеклата в публичното пространство чернова на 

документа за нова директива за авторското право184, въвежда понятието 

„разлика в стойността“ („value gap“) или идеята, че канали за 

разпространение на съдържание като платформата YouTube дърпат надолу 

стойността на музикалното или видео съдържание, което те предоставят. 

Черновата на директивата на този етап предлага посредниците като 

YouTube, които съхраняват и дават достъп до голям обем от съдържание, 

качено от потребители, да вземат мерки за защита на авторски права и 

разпознаване на съдържание, което ги нарушава.185 

Развитието на този процес и решенията за правната рамка на ниво 

Европейски съюз ще са от голямо значение за медийната индустрия, за 

професионалната журналистика, но и за гражданската журналистика и 

съдържанието, генерирано от потребители. По всичко личи, че ролята на 

социалните медии като посредник на съдържание ще става все по-значима. 

 

  

                                                             
183 Пак там. 
184 Пълен текст на документа https://arstechnica.co.uk/wp-

content/uploads/sites/3/2016/08/ec_dsm_copyright_directive_draft_30aug.pdf  
185 BAKER, Jeniffer. 20-year ancillary copyright term, new YouTube rule mulled in draft EU law. In: Ars 

Technica UK [online] 01 Sep 2016 [Cited 14 Feb 2017] Available from: https://arstechnica.co.uk/tech-

policy/2016/09/draft-eu-copyright-law-ancillary-youtube-rule/  

https://arstechnica.co.uk/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/ec_dsm_copyright_directive_draft_30aug.pdf
https://arstechnica.co.uk/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/ec_dsm_copyright_directive_draft_30aug.pdf
https://arstechnica.co.uk/tech-policy/2016/09/draft-eu-copyright-law-ancillary-youtube-rule/
https://arstechnica.co.uk/tech-policy/2016/09/draft-eu-copyright-law-ancillary-youtube-rule/
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III ГЛАВА Социалните мрежи като източник на 

международни новини: емпирични изследвания 

 

„We should measure our success 

not on old mass media metrics of 

thousands of eyeballs that watched our message, 

but instead on the answer to the question, 

did our journalism help you meet your goals, 

improve your life and improve your community?” 

(Jeff Jarvis, journalism professor, blogger and writer)186  

 

Стратегията на емпиричното изследване включва две стъпки в 

търсенето на отговора на основния въпрос:  

Използват ли телевизионните журналисти социалните медии като 

източник на информация за международни новини? 

Подвъпросите изучават модела на куриране на такива информации: и 

включват:  

Как, за какво, кога се използват социалните медии като източник 

на телевизионно новинарско съдържание? 

Доколко самите журналисти познават характеристиките на това 

съдържание – в правен, технологичен и етичен смисъл? 

За да отговоря на тези въпроси, имах нужда да вляза в „черната кутия“ 

– т.е. в главите на колегите журналисти, които взимат ежедневно своите 

професионални решения при подбора на новини и при работата с 

източниците на информация за тези новини. Преди да проведа анкета сред 

практикуващи телевизионни журналисти - което щеше да е моята голяма 

                                                             
186 Превод: „Трябва да измерваме нашия успех не през старите мерни единици на масовите медии като 

хиляди очни ябълки, които са гледали нашето съобщение, а вместо това да си отговорим на въпроса 

нашата журналистика помогна ли ти да постигнеш совите цели, да подобриш живота си и да 

подобриш своята общност?” (Джеф Джаврис, професор по журналистика и блогър) В: BBC. Future of 

News. 2015 Available from: http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-bbb9e158-4a1b-43c7-8b3b-

9651938d4d6a 

http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-bbb9e158-4a1b-43c7-8b3b-9651938d4d6a
http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-bbb9e158-4a1b-43c7-8b3b-9651938d4d6a
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стъпка, исках да информирам своя подход по количествен начин, а не само 

от личния си опит като международен редактор в телевизия. 

По тази причина реших моята първа стъпка да е анализ на 

съдържанието - една своеобразна моментна снимка, която да ми покаже в 

една конкретна телевизия къде е мястото на социалните медии като 

източник на информация за международни новини.  

 

3.1. Източниците на информация за международни новини: 

анализ на съдържанието 

Българската bTV беше избрана по няколко съображения: 

1. Телевизията е част от мрежата ENEX, а журналистите 

именно от тази глобална мрежа бяха поканени за участие в 

допитването. 

2. Телевизията е първа по рейтинг в България и поставя 

тенденции в правенето на новини и за други частни електронни медии 

в страната. 

3. Телевизията има и добре разработен новинарски портал, 

на който освен текстовете към видеата от новинарските емисии, се 

качва и допълнително новинарско съдържание, разработено от 

специализиран Уеб отдел, който обаче работи по същите правила и 

редакционна политика като екипа, правещ телевизионните новини. 

4. Като служител на телевизията имам поглед отвътре - 

наясно съм с абонаменти за агенции, партньорства и т.н., което 

подпомага анализа. Няма наличие на езикова бариера, което 

подпомага по-бързата и точна обработка на много голям масив от 

текстове. 

Обвързаността ми с телевизията, обект на изследването, не пречи на 

обективността на самото изследване, тъй като то няма оценяващ характер, 
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а само дескриптивен. Нещо повече - обвързаността ми  не е проблем също 

и защото критериите при обработката на текстовете са максимално 

обективни, те по съществото си са по-скоро количествени, а не качествени 

показатели. При дизайна на регистрационната карта в основните фази на 

обработка на единиците за анализ, зададох въпроси, които нямат оценъчна 

стойност: На първо място новината 

международна/чуждестранна/външнополитическа ли е, КАКЪВ е 

източникът на информация, и АКО в даден текст се посочва като основен 

ИЛИ второстепенен (т.е. за бекграунд информация, а не за основната 

новина) социална медия, то каква е темата на новината и коя е основната 

държава, за която  става дума в новината. При обработката на текстовете в 

извадката в различните фази на емпиричното изследване аз не давам 

ОЦЕНКА – нито за обективност на новините, нито за тяхното качество, 

нито каквото и да е, което би предполагало по-субективна преценка. Още 

повече, за целите на моето изследване такива показатели не са и нужни. Но 

с оглед на професионалната ми  обвързаност с телевизията, чиито новини 

са обект на анализа ми тук, специално трябваше да подсигуря отсъствието 

на показатели, които биха могли да изискват субективна изследователска 

преценка. 

Все пак трябва да се отбележи, че извадката от новинарския портал на 

телевизията, а не на материали, извадени директно от излъчените емисии, 

може да представлява ограничение. Това обаче беше подход, изключително 

успешно използван в мащабното научно изследване на единадесет глобални 

телевизии, именно през интернет страниците им – в  рамките на 

изследователския проект „Монолог или диалог. Светът в обектива на 

глобалните телевизии”. Проектът беше реализиран в периода 2012-2013-а 

година в рамките на научна програма № 4 „Национални, европейски и 

цивилизационни измерения на диалога култура–език–медии” на 

Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”, 
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финансиран по договор с фонд „Научни изследвания”, с ръководител доц. 

д-р Мария Нейкова и рецензент проф. Снежана Попова, дсн. 

В случая на настоящия анализ това привидно ограничение реално 

разкрива още по-голямо поле за изследване: извадката от емисии щеше да е 

няколкократно пъти по-малка от общата извадка, включваща и съдържание, 

изготвено директно за интернет сайта. А както бе посочено и по-горе, 

редакционната политика при подготовката и на телевизионното, и на чисто 

„уеб“ съдържанието в медията е една и съща, така че основните тенденции 

биха се запазили. 

Периодът на анализ обхвана осем пълни месеца - от 1-и януари 2014-

а до 31-и август 2014-а година. Единиците в първоначалната извадка бяха 

свалени не директно от Интернет страницата на bTV, а чрез агрегатора на 

съдържание Moreover Newsdesk, който позволява конструиране на 

критерии за търсене в текстовете. Беше ползван корпоративния абонамент 

за услугата на специализираната фирма за медийни изследвания Комметрик 

ООД187, както и патентования фирмен софтуер, който значително улеснява 

и ускорява ръчното кодиране на текстовете и обработката на данните 

впоследствие. Това технологично улеснение позволи текстовата част на 

новините да бъде автоматично свалена в компютърната програма Universal 

Enricher 4.0, в която допълнително ръчно се въвеждат показателите от 

регистрационната карта. Така на едно място се случва изчитането на 

текстовете от извадката и отбелязването чрез бутони на релевантните 

отговори на въпросите от регистрационната карта. Софтуерът събира 

съвкупните данни на едно място и улеснява обработката на данните 

                                                             
187Връзката с опериращата в България британска фирма Комметрик ООД (www.commetric.com) бе 

осъществена чрез докторанта в Катедра Теория и история на журналистиката и медиите във Факултета 

по журналистика и масова комуникация на СУ Мая Колева. Фирмата предостави безвъзмездно 

абонамента си за агрегатора на съдържание и позволи употребата на патентования си софтуер за 

обработка на текстовете за целите на научното изследване. 
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впоследствие, без необходимост да се използва допълнителен 

специализиран софтуер за обработка на данни. 

 

3.1.1 Критерии на подбор и фази на стесняване на извадката 

Данните от агрегатора Moreover Newsdesk показаха, че общо за 

осемте месеца период на наблюдение, публикуваните единици съдържание 

на Интернет страницата на bTVса 23 657. Този огромен брой единици 

включва цели емисии, отделни телевизионни репортажи от емисии, 

извадени като транскрибирани видео материали, новинарски и аналитични 

текстове, които са писани и публикувани директно на интернет страницата, 

прогнози за времето, спортни резултати. 

Огромната бройка, разбира се, наложи постепенно стесняване на 

извадката. На първа фаза, за да мога да отговоря на основния си 

изследователски въпрос – дали и до колко социалните медии присъстват 

като източник на информация за телевизионни новини по международни 

теми, определих ключови думи, които насочват към назоваване на източник 

на информация. Текстовете в извадката трябваше да споменават поне един 

от следните термини: 

 видео 

 любителски кадри (включително и членувано) 

 предаде 

 източник 

 агенция/агенции  

 социални медии (включително и членувано) 

 социална мрежа (включително членувано и в 

множествено число) 

 имената на популярните социални мрежи на кирилица и 

латиница (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и др.) 
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Както се вижда, този широк кръг от ключови думи за свободно 

търсене в текста на новините, и периодът от осем месеца, обещаха отново 

голям брой на текстовете – 5250 единици, което е 22% от пълния брой 

единици, публикувани от медията за периода, или почти всяка четвърта. 

Нуждата от стесняването, фокусиране и прецизиране на извадката наложи 

няколко фази на селекция на текстовете за финалната извадка, като така 

беше оформена и регистрационната карта (виж Приложение 5). Във Фаза 3 

се разглежда „голямата“ финална извадка, а във Фаза 4 - допълнително се 

обработва „малката“ извадка с фокус само върху текстовете с източник на 

информация от социални медии. 

При определянето на възможните отговори на въпросите в 

регистрационната карта (източници, теми, държави) използвах личните си 

наблюдения от професионалния опит в изследваната телевизия. Софтуерът, 

чрез който обработвах текстовете в изследването, позволява добавяне на 

допълнителни опции и лесно връщане назад във вече кодирани масиви от 

текстове, затова оставих възможност в оригиналната регистрационна карта 

за добавяне на конкретните „други“ (съответно източници, теми, държави). 

Диаграма 1 показва намаляването на текстовете от пълния брой единици от 

медията за периода, през първоначалната „груба“ извадка по ключови думи 

до финалната „голяма“ извадка за обработка и „малката“ извадка с фокус 

новините с източник от социални медии. 
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Диаграма 1: Процес на подбор на текстовете за изследването 

 

Фаза 4: 161 текста с източник 

социални медии

2393
текста след втора 
фаза на подбор: 

анализирана 
извадка във Фаза 

3

2636 
текста след 

първа фаза на 
подбор

5250
текста 

първоначална 
извадка

23 657 
текста за периода 
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Първата извадка от 5250 текста включва всички новини, публикувани 

на сайта на bTV за дадения период, които споменават поне един от 

термините за търсене. Във Фаза 1 на отсяването, текстовете бяха прегледани 

по заглавия и новините, които бяха очевидно вътрешнополитически или 

спортни, бяха премахвани от извадката. Причината е, че изследването се 

концентрира само върху източниците на информация за международни и 

чуждестранни новини.  

Останалите след тази първа фаза на подбор 2636 текста включваха 

новини, чиито заглавия недвусмислено показват, че са международни, 

чуждестранни или външнополитически, както и новини, от чиито заглавия 

не може да се определи със сигурност какви са. Фаза 2 на подбора вече 

включваше преглед на целия текст на новините и отново „изчистване“ на 

вътрешнополитически или спортни новини, както и на коментарно-

аналитични текстове, предвид фокуса на изследването изцяло върху 

информационното равнище. Така след тази втора фаза, финалната извадка 

за изследването наброи 2393 текста (индекс на заглавията – в Приложение 

6).  

Те бяха обработени във Фаза 3 на емпиричното изследване един по 

един с цел изваждане на всички назовани източници на информация – 

агенции, други медии, социални медии, институции, 

кореспонденти/репортери/пратеници. Всеки текст беше отбелязан с толкова 

източника, колкото са посочени в него. Текстове без изрично назован 

източник бяха отбелязвани „Без източник“. 

Графика 1 показва броя на анализирани международни, 

външнополитически и чуждестранни новини по дата. Данните показват, че 

средно на ден на Интернет страницата на bTV са качвани по 10 новини, 

отговарящи на критериите на подбор. Двата най-значителни пика са през 
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месец март, по 28 текста на ден са на 7-и и 13-и март 2014, преди всичко 

заради развития около кризата в Украйна преди референдума в Крим. 

Графика 1: Количествен анализ на броя текстове по дни, анализирани 

във Фаза 3 на емпиричното проучване. 
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Изследваните 2393 текста във Фаза 3 на емпиричното проучване, бяха 

основно с позоваване на информационни агенции: или 75% от всички 

единици.  

Графика 2: Количествен анализ на посочените източници на 

информация в извадката от 2393 текста, изследвани във Фаза 3 на 

проучването 

 

3.1.2 Традиционните източници на информация: агенции и 

други медии 

Употребата преди всичко на информационни агенции за източник на 

новини, разбира се, е очаквана. Графика 3 посочва десетте най-често 

назовавани информационни агенции в анализираната извадка. 

АФП е водеща, и то с много, предимно заради удобната си бърза 

телеграфна услуга. Лидерството на АФП като основна телеграфна агенция 
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бе едно от откритията на вече цитирания изследователски проект „Монолог 

или диалог? Светът в обектива на глобалните телевизии“ под ръководството 

на доц. д-р Мария Нейкова. Според данните, анализирани от члена на 

изследователския екип и тогавашен докторант в Катедра „История и теория 

на журналистиката“ към ФЖМК Цветелина Йорданова (вече със защитена 

степен) „топ 3 на най-цитираните агенции от всички изследвани 

телевизии включва АФП, „Синхуа“ и „Ройтерс“”188. 

В данните от настоящето изследване, АФП и Ройтерс категорично 

заемат две от трите водещи места сред най-често цитираните агенции, но на 

второ място е руската ИТАР-ТАСС. Разбира се, това разминаване от 

глобалните данни на „Монолог или диалог“ е съвършено резонно: в 

голямото изследване попадат много повече медии, включително китайската 

CCTV, затова Синхуа има и толкова водеща позиция. В анализа на новините 

на bTV, руската ИТАР-ТАСС е на второ място преди всичко заради 

новините, свързани с конфликта в Украйна от 2014 г.  

Тук трябва да се отбележи, че ако данните се фокусираха единствено 

върху новините от телевизионните емисии, без да включват публикации 

само в интернет страницата на медията, то тогава по всяка вероятност 

Ройтерс щеше да излезе на челната позиция, защото в периода на 

изследването е основната агенция за видеообмен, използвана от 

телевизията. 

Четвъртата позиция за АП (Асошиетед Прес Телевижън 

Нетуърк/АПТН) заслужава известно обяснение извън това, което би било 

видно от самата извадка и историческия контекст. Тъкмо в периода на 

изследването, bTV временно прекъсва абонамента си с АП и реално 

видеообмен от агенцията, т.е. материали за телевизионно излъчване в 

                                                             
188 ЙОРДАНОВА, Цветелина. „Хипотеза за контрахегемонистичните новини (значение на източниците 

на информация)“ В Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по 

журналистика и масова комуникация“, т. 20 София 2014, стр.213 
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емисии, нямаше. По тази причина АП е едва четвърта сред най-цитираните 

агенции – защото практически, употребяван за периода бе само нейния 

информационен портал и телеграфна услуга. Ако същото изследване се 

повтори при друг времеви период, АП вероятно би била първа или втора 

най-често използвана агенция.  

Графика 3: Най-често назоваваните 10 информационни агенции 

според анализа на новинарските източници във Фаза 3 на 

проучването 

 

Важно да се отбележи е, че 10-те най-често цитирани информационни 

агенции показват относителен географски баланс: присъстват агенции от 

Европа/ЕС (АФП, Ройтерс, ДПА), Русия (ИТАР-ТАСС, РИА Новости), 

САЩ (АП), Китай (Синхуа). Очаквано, сред най-използваните агенции 

присъстват и две български – БТА и БГНЕС – като третата (Фокус) също е 
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цитирана, но не влиза в топ 10 (с 6 текста). Присъствието на украинската 

агенция УНИАН пък е резултат на историческия контекст на периода на 

анализ – кризата в Украйна и изостреното внимание към новини и развития 

от там. 

Употребата на други медии като източник на информация, или т-нар 

„заемани новини“ или „новини от втора ръка“ е разгледана в Графика 4. 

Това са „материалите, разпространявани от национални информационни 

средства, в които информацията е почерпена от други материали, 

разпространени преди това от чуждестранни информационни средства или 

агенции“189. 

Графика 4: Най-често назоваваните 12 други медии според анализа на 

новинарските източници във Фаза 3 на проучването 

                                                             
189 НЕЙКОВА, Мария. Пресечна точка. София: Гея, 2003, с. 41  
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В случая на новинарската Интернет страница на bTV, новините с 

източник „Други медии“ са в огромната си част всъщност чисти новини на 

сайта, а не новини от телевизионните емисии – особено предвид, че от тези 

топ 12 най-често цитирани други медии едва две са телевизии, а останалите 

10 са или изцяло онлайн издания, или печатни медии с известни онлайн 

версии. Прави впечатление географската ограниченост на най-популярните 

други медии – източници на информация за Интернет страница на bTV: 

седем британски медии (BBC, The Guardian, The Independent, Daily 

Telegraph, Daily Star, Daily Mail, Female First), четири американски 

(Contactmusic, CNN, TMZ, New York Times) и една турска (Hurriyet, която 

има и англоезична версия Hurriyet Daily News).Също интересен е профилът 

на медиите – няколко са изданията, в които преобладават „меки новини“ 

като музика, клюки за знаменитости, лайфстайл. 

 

3.1.3 Място на съдържанието от социалните мрежи в потока на 

информация 

Данните от Графика 2 показаха, че 7% от анализираната извадка са 

новини, при които като източник на информация е посочена социална 

медия. Това включва както текстове, в които социална медия е единствен 

Графика 5: Облак от думи от заглавията на новините с източник 

социални медии 
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източник на информация, така и такива, при които социална медия е 

цитирана наред с други източници като агенции, други медии, институции. 

Дали 7% е много? Това едва ли може да се измери категорично, 

предвид трудното дефиниране на каквато и да е база за сравнение. 

Предварителната ми изследователска хипотеза по-скоро ме насочваше да 

очаквам по-малък дял на новините с източник социална медия.  

И със сигурност е интересно да се отбележи, че в това изследване, 

социалните медии се оказват третият най-значим източник на информация 

за международни новини след агенциите и другите медии. 

Данните на Графика 6 показват относителната тежест на всяка от 

популярните социални мрежи, цитирана в анализираната извадка. 

Микроблогинг платформата Twitter излиза на първо място с 49 текста или 

30% от новините с източник социална медия, следвана от най-популярната 

Графика 6: Основните социални медии – източници на информация за 

новини 
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социална мрежа както в света, така и в 

България – Facebook, с 37 текста 

(23%).  

Голяма част от новините, 

посочващи Twitter или Facebook като 

източник, се позовават на личните 

профили в тези два канала на 

официални лица, и използват тази 

информация като допълнителна към 

основна новина с друг източник(както 

е видно от Графика 7, „Съобщения от 

официални акаунти в СМ“ е най-често 

срещаната тема, присъстваща в 37% от 

текстовете). Това включва както 

изказвания на политически лица, така 

и статуси в социалните мрежи на 

знаменитости. Най-често в 

анализираната извадка се появяват 

цитати от профилите на политици от 

Украйна и Русия във връзка с 

конфликта в Източна Украйна. При 

инциденти като драматичното сваляне 

на самолета на Малайзийските 

авиолинии през юли 2014 г. в Украйна 

или по-малки катастрофи като сблъсък 

между влак на Евростар и елен в 

Северна Франция през май месец, в 

новините влизат и туитове от 

Официалните профили в СМ на 

политически фигури: вместо прес 

съобщения 

Виктор Янукович и „редица други длъжностни 

лица" от Украйна са обявени за издирване, 

съобщи временният министър на вътрешните 

работи Арсен Аваков в профила си във 

Фейсбук.(24.02.2014)  

„Първият вицепрезидент, маршал Мохамед 

Касим Фахим, издъхна. Мир на душата му", 

съобщи говорителят в Туитър. (09.03.2014)  

За липсата на напредък в преговорите съобщи в 

Туитър заместник-началникът на „Хамас” Муса 

Абу Марзук. (07.08.2014) 

„Да, властта на президента Виктор Янукович е на 

практика незначителна, но това не отменя факта, 

че според конституцията на Украйна, той все още 

е законният президент на страната", написа 

[Медведев] във Фейсбук. (03.03.2014) 

"Благодаря на всички, които участваха в 

референдума и направиха своя избор. Днес 

взехме много важно решение, което ще влезе в 

историята", написа Аксьонов в Туитър. 

(16.03.2014) 

Литовският външен министър написа днес в 

Туитър, че още санкции ще бъдат въведени в 

следващите дни. (17.03.2014) 

"Напълно опровергавам твърденията на 

заместник-министъра на отбраната Анатолий 

Антонов, че НАТО планира да разположи 

значителни военни сили близо до границата на 

Русия", заяви заместник-генералният секретар на 

НАТО Алекзандър Вършбоу в акаунта си в Туитър. 

(09.04.2014) 

Либийският министър на петрола призова във 

Фейсбук жителите на Триполи, живеещи близо 

до резервоарите, да напуснат незабавно зоната. 

(28.07.2014) 

Съветникът на министъра на вътрешните работи 

на Украйна Антон Гераштенко съобщи на 

страницата си във Фейсбук, че самолетът е бил 

свален от зенитно-ракетен комплекс "Бук". 

(17.07.2014) 

„Това, което става в Ланден, не е добре. Изобщо 

не е добре", реагира в Туитър регионалната 

фламандска министърка на благоустройството, 

социалистката Фрея ван ден Бош. (16.07.2014)  
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официалните профили на засегнатите компании. 

Очаквано, профилите в социални мрежи на световните знаменитости 

също са често цитиран източник на информация в извадката. Музикални 

звезди като Джъстин Бийбър, Адел, Кели Роуларнд, Алиша Кийс, Лайди 

Гага, Къртни Лав и актьори като Чарли Шийн, Кортни Кокс, Скаут Уилис, 

Робърт Дауни-младши и Били Кристъл са сред имената, които бележат по-

жълтите новини, дошли от социалните мрежи. Всъщност, това осезаемо 

присъствие на профилите на знаменитостите просто потвърждава 

тенденцията за сближаване между „идолите“ и техните поклонници в ерата 

на социалните мрежи. 

„Съобщения от официални акаунти в СМ“ всъщност е по-скоро 

квалифициране на съдържанието, отколкото отделна „тема“ сама по себе 

Графика 7: Анализ на темите в новините с източник социални медии 
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си, но поради тежестта на този вид информации, идващи от социални 

медии, беше изведена като отделна тема. Тя беше кодирана заедно с 

основната тема в анализираните текстове, т.е. в случая на кризата в 

Украйна, отбелязвани са темата „Въоръжени конфликти“ и, ако има 

цитирано мнение на представител на някой от лагерите посредством 

профила му в социална мрежа, също и „Съобщения от официални акаунти 

в СМ“.   

 

Графика 8: Държави, източници на новини от социални медии 

Графика 8 пък показва държавите на произход на новини с източник 

от социалните медии.  И докато САЩ е традиционно силно присъствие в 

новините поради ролята си на световен хегемон, то други от държавите на 

челни позиции са там заради конкретния историческия период на извадката 

– първите осем месеца на 2014 г.  

Основните събития, с които са свързани топ 5 на държавите на 

произход на новини с източник от социалните медии са: 
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- Украйна: революцията на Евромайдана от февруари 

2014 г, анексирането на Крим от Руската федерация на 18 март 

2014 г, конфликтът в Донбас и сблъсъците между про-руски и про-

киевски части, трагедията със самолета на малайзийските 

авиолинии MH17, свален над източна Украйна на 17 юли 2014 г. с 

298 души на борда. 

- САЩ: началото на вълната от протести, разраснала 

се в последствие из цялата страна, срещу полицейското насилие 

срещу представители на афроамериканската общност; новини от 

шоубизнеса, отделни любопитни и куриозни новини. 

- Русия: анексирането на Крим от март 2014 г.; 

страната попада в обмена и по „маловажни“ новинарски поводи, 

като любопитни и куриозни новини. 

- Турция: изтичане в Интернет на компроматен запис 

на тогавашния министър-председател и настоящ президент на 

страната Реджеп Тайип Ердоган през февруари, последвал отзвук 

в социални мрежи; обсъждане на закон за контрол на Интернет;  

демонстрации чрез селфита в социалните мрежи на турски жени 

през юли, след като тогавашният вицепремиер Бюлент Арънч 

препоръча на жените да се въздържат да се смеят на обществени 

места в името на морала. 

- Израел/Палестинска автономия: операция 

„Защитно острие“ срещу Хамас е осъществена изцяло в периода на 

изследването, от 8 юли до 6 август 2014 г. Всички  текстове за 

Израел в „малката“ извадка от единици с източник социални медии 

са именно от този период с този информационен повод.  

Трябва да се отбележи, че изброените горе събития за петте държави 

са само тези, които са станали обект на новини с източник социални медии. 
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Редица други важни новинарски събития от периода за някои от страните 

не попадат в „малката“ извадка, защото информацията за тях е пристигнала 

по традиционните канали. 

3.1.4 Взаимовръзките между социалните мрежи и темите и 

страните на произход на новините 

Взаимовръзките между теми на новините и социални медии, 

посочени за техен източник, както и между темите и държавите, от които 

произхождат новините, са представени на Графики 9 и 10190. Според Мая 

Колева, „мрежата като визуализация на данни и анализът на мрежи като 

подход разгръщат още едно поле към анализа на медийно съдържание“ и в 

този смисъл, „мрежите ни помагат да разглеждаме голям обем от данни 

и показват не само грубо натрупване, но и важни взаимовръзки“191. 

Темите от една страна, и социалните медии или държавите-източник 

на новини, са два типа възли в тези т.нар „двудялови графи“, състоящи се 

от два вида свързани единици: темите и на двете графики са квадрати, а 

социалните медии и държавите– кръгове (съответно на Графика 9 и 10). 

Връзките (наричани още ребра) могат да свързват само квадрати с кръгове, 

но не и квадрати с квадрати или кръгове с кръгове. В тези две мрежи, 

размерът на квадрата показва относителната честота на присъствие на 

дадена тема в извадката, а размерът на кръга показва съответно честотата 

на цитиране на дадена социална медия или държава като източник на 

новини. Дебелината на линиите показва колко често една тема се свързва в 

един контекст (т.е. в рамките на една новина, на един текст от извадката) с 

въпросния източник на информация.  

                                                             
190Обработката на визуализацията е направена чрез софтуер, собственост на фирма Комметрик ООД с 

инструктажа на Мая Колева, докторант от Катедра Теория и история на журналистиката и медиите във 

Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ 
191КОЛЕВА, Мая. 2014. Личностите в обектива на глобалните телевизии. В Годишник на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по журналистика и масова комуникация“, т. 20 София 

2014, стр. 190 
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Двете мрежи на Графики 9 и 10 визуално резюмират казаното по-горе 

при разглеждането на данните от контент анализа. 

Мрежата на Графика 9 кореспондира с данните от Графика 17 и 

онагледява как най-често присъстващата тема, „Съобщения от официални 

акаунти в СМ“, се свързва преди всичко с Twitter и Facebook, две мрежи, 

при които текстовото съдържание е водещо (туитове в Twitter и статуси 

или състояния във Facebook).  

Темата „Тероризъм“ се свързва преди всичко с „друго любителско 

видео“, т.е. съдържание, което не е посочено да е качено през някоя от 

социалните мрежи, а споделено по друг (често и неуточнен) начин.  

Мрежата на Графика 10 пък показва засичането от показателите 

„тема“ и „държава на произход на новините“, като по този начин събира в 

едно данните, представени поотделно на графики 7 и 8. 
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Графика 6: Мрежа на взаимовръзките между темите (квадрати) и 

социалните медии, източници на информация (кръгове). 
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Графика 10: Мрежа на взаимовръзките между темите (квадрати) и 

държавите, източници на информация (кръгове). 
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Обработката на резултатите от контент анализа на международни 

новини от интернет страницата на bTV показа, че социалните медии, макар 

и на пръв поглед с ограничено присъствие – едва 7% - все пак се нареждат 

в топ 3 на най-честите източници на информация. Основните техни 

предимства са загатнати при типа информации или теми, с които 

източникът на информация от социални медии корелира – при търсенето на 

изказвания от личните профили в социалните мрежи на официални лица, 

при конфликти, при инциденти и катастрофи, а също и за „меки“192 новини 

като тези от шоубизнеса и любопитки, често присъстващи към края на 

новинарските емисии. 

 

3.2 Анкета международните редактори и социалните мрежи като 

източник на новинарско съдържание  

Допитването сред редактори на международни новини в телевизии 

целеше да събере информация за това как те разсъждават, когато обмислят 

дали и как да използват социални медии като източник на информация за 

своите новинарски емисии. Както Бренън обобщава, „анкетите, 

въпросниците и други типове структурирани интервюта целят да съберат 

количествени факти, които могат да бъдат използвани за обобщаване на 

елементи от човешкото поведение.“193 

Основна задача на допитването бе да тества хипотезата, че 

международните редактори са по-склонни да цитират социални медии едва 

когато съответното съдържание вече е „преминало цедката“ на 

информационните агенции или на уважавани световни медии, т.е. вече по 

                                                             
192 По дефиницията наPATTERSON, Thomas. Doing Well and Doing Good: How Soft News and Critical 
Journalism Are Shrinking the News Audience and Weakening Democracy – And What News Outlets Can Do 

About It. John F. Kennedy School of Government: Harvard University, 2000.Available from: 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD4

YzlwPDPAhWHsxQKHd51BMwQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fresearch.hks.harvard.edu%2Fpublicatio

ns%2FgetFile.aspx%3FId%3D1&usg=AFQjCNEF9weuf9IMy7O-UMWzSsDO9kcY9g&sig2=aUpYVWvxwk-

AgfjTyPtFVg 
193BRENNEN, Bonnie S. 2013, Qualitative Research Methods for Media Studies. Routledge, NY 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD4YzlwPDPAhWHsxQKHd51BMwQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fresearch.hks.harvard.edu%2Fpublications%2FgetFile.aspx%3FId%3D1&usg=AFQjCNEF9weuf9IMy7O-UMWzSsDO9kcY9g&sig2=aUpYVWvxwk-AgfjTyPtFVg
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD4YzlwPDPAhWHsxQKHd51BMwQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fresearch.hks.harvard.edu%2Fpublications%2FgetFile.aspx%3FId%3D1&usg=AFQjCNEF9weuf9IMy7O-UMWzSsDO9kcY9g&sig2=aUpYVWvxwk-AgfjTyPtFVg
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD4YzlwPDPAhWHsxQKHd51BMwQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fresearch.hks.harvard.edu%2Fpublications%2FgetFile.aspx%3FId%3D1&usg=AFQjCNEF9weuf9IMy7O-UMWzSsDO9kcY9g&sig2=aUpYVWvxwk-AgfjTyPtFVg
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD4YzlwPDPAhWHsxQKHd51BMwQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fresearch.hks.harvard.edu%2Fpublications%2FgetFile.aspx%3FId%3D1&usg=AFQjCNEF9weuf9IMy7O-UMWzSsDO9kcY9g&sig2=aUpYVWvxwk-AgfjTyPtFVg
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някакъв начин е проверено и легитимирано по традиционен канал. В този 

смисъл водеща беше хипотезата, че редовият редактор на международни 

новини в телевизия още не е развил инструментариума да работи 

комфортно със социални мрежи като източник на информация или все още 

няма достатъчно доверие на новинарското съдържание, идващо през тази 

медия. 

Анкетата, съставена от десет въпроса, целеше да събере данни за това 

дали и как редакторите използват социалните медии като източник на 

новинарско съдържание. Това включваше въпроси за оценка дали 

социалните медии са „добър“ източник на информация, за доверието в 

съдържанието, идващо от там, за каналите за достъп, за темите, при които 

респондентите са най-склонни да използват такова съдържание, какви са 

възприеманите предимства и недостатъци на социалните мрежи като  

източник, както и познаването от страна на респондентите на политиките за 

интелектуална собственост в тези платформи. Пълният въпросник, на 

английски и български език, може да бъде видян съответно в Приложения 

2 и 3. Като основна насока как да бъдат конструирани въпросите в анкетата, 

използвах съветите на Изследователския институти по социални науки към 

американския Университет Дюк194. 

Фокусирането върху такава точно определена популация за 

изследване като редактори на международни новини в телевизии на пръв 

поглед изглеждаше, че улеснява конструирането на извадка, но реално 

трудностите започнаха в момента, в който си зададох въпроса – редактори 

от КОИ точно телевизии и в какъв мащаб трябва да бъде това допитване. 

След много обмисляне и преглеждане на различни сценарии, сред 

които напр. да избера водеща по рейтинг частна телевизия от всяка държава 

                                                             
194MILLER, Patrick R. Tipsheet – Improving Response Scales; Tipsheet – Question Wording, Duke Initiative 

on Survey Methodology[online]ND [Cited 28 November 2015] 

Available from:  http://www.dism.ssri.duke.edu/pdfs/Tipsheet%20-%20Response%20Scales.pdf и 

http://www.dism.ssri.duke.edu/pdfs/Tipsheet%20-%20Question%20Wording.pdf 

http://www.dism.ssri.duke.edu/pdfs/Tipsheet%20-%20Response%20Scales.pdf
http://www.dism.ssri.duke.edu/pdfs/Tipsheet%20-%20Question%20Wording.pdf
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от Европа, се спрях на вариант да изследвам представители на телевизиите 

в мрежата ENEX. Тази мрежа сама по себе си обещава известна 

представителност, предвид, че по техни данни, те присъстват в 40 държави 

с обща аудитория над 100 милиона зрители. Нещо повече, самата мрежа се 

хвали, че присъства в държавите, в които се генерират 90% от всички 

международни новини.195 

По правило, в ENEX влизат или комерсиални канали, които са първи 

или втори по рейтинг в страната си, или най-популярните в съответния 

регион новинарски канали. Телевизиите в мрежата са 42 и представляват 

Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Близкия Изток и Азиатско-

тихоокеанския регион, като европейските медии преобладават. В това 

число влизат германската RTL, британската SkyNews, американската CBS 

News, френската M6, руската  НТВ, както и българската bTV. Фигура 1 

показва географския обхват на мрежата ENEX. 

 

Фигура 12: Членовете на мрежата ENEX по държави, източник 

официална Интернет страница 

 

                                                             
195ENEX. Our Members. In: enex.lu [online]ND [Cited 28 November 2015] http://www.enex.lu/public/our-

members/ 

http://www.enex.lu/public/our-members/
http://www.enex.lu/public/our-members/
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Целта на ENEX е да осигури среда, в която членовете на групата могат 

да обменят информация и да си сътрудничат при отразяването на теми от 

цял свят на принципа – репортажите по вътрешни теми за една страна са 

част от международния видеообмен за другите. Водещият елемент е 

производството на качествени новинарски продукции на изгодна цена.   

Членството в ENEX на медията, в която работя, ми даде възможността 

да намеря директните контакти на редакторите на международни новини в 

телевизиите от мрежата.  

При администрирането на анкетата имах два варианта: лично да 

проведа анкетата по телефон или да направя допитване по електронна поща 

с линк към електронна форма от някой от доставчиците на онлайн 

въпросници. При телефонно допитване вероятно бих достигнал много по-

висок процент на отзовали се респонденти, но нямаше как да убедя, че ще 

запазя поверителност на отговорите им, а е възможно в личен разговор те 

да не са съвсем искрени в отговорите си. Друг сериозен минус щеше да е и 

финансовата страна – телефонни разговори с над 70 души в 40 държави по 

цял свят биха имали висока цена. От друга страна, онлайн въпросникът е 

безплатен, бърз вариант, който също позволява лесната обработка на 

данните впоследствие196. Разбира се, има и сериозен недостатък – според 

изчисления, процентът на отзовали се при онлайн анкети е значително по-

нисък в сравнение с по-директни форми на контакт с представителите на 

извадката, като тази разлика варира между 8 и 35 процентни пункта според 

различните изследователи197. 

На фона на плюсовете и минусите на двата подхода все пак се спрях 

на варианта с онлайн въпросник, разпратен по електронната поща, преди 

                                                             
196WRIGHT, Kevin B. Researching Internet-Based Populations: Advantages and Disadvantages of Online 

Survey Research, Online Questionnaire Authoring Software Packages, and Web Survey Services. Journal of 

Computer-Mediated Communication, Volume 10, Issue 3, April 2005 Достъпно на: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00259.x/full 
197NULTY, Duncan D. 2008. The adequacy of response rates to online and paper surveys: what can be done? 

Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 33, No. 3, June 2008, 301–314 Достъпно на: 

https://www.uaf.edu/files/uafgov/fsadmin-nulty5-19-10.pdf 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00259.x/full
https://www.uaf.edu/files/uafgov/fsadmin-nulty5-19-10.pdf
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всичко заради по-ниския разход и заради очакваната по-ефективна 

обработка на данните. На базата на вече остарялата, но пък все още доста 

изчерпателна класификация на различните инструменти за онлайн анкета, 

направена от Кевин Райт, избрах услугата SurveyMonkey198, която предлага 

в безплатната си версия значителен набор от типове въпроси и възможности 

за форматиране на въпросника. 

Според изчисления, публикувани в блоговете на други подобни 

услуги, можех да очаквам в най-добър случай около 40% отзовали се на 

анкетата ми, чиято извадка не е нито точно „вътрешнокорпоративна“, нито 

„обща“ популация, а нещо между двете199. Всяко число над това прецених, 

че ще приема за успех на анкетата и ще смятам резултатите за валидни и 

даващи основание за обобщения. През февруари 2015 г. я разпратих на 76 

имейл адреса на конкретни международни редактори от 42 телевизии от 40 

държави  (с умишлено изпуснати общи мейли до цял отдел) и дадох срок от 

една седмица за попълването на въпросника. 

3.2.1 Резултатите 

Получените 41 отговора на анкетата дават 54% отзовали се - над 

средното, което би трябвало да очаквам за анкета сред такава популация. 

Поради обещаната на респондентите пълна анонимност на техните 

отговори не използвах възможността на услугата SurveyMonkey да 

преглеждам IP адресите, от които е попълвана анкетата и по тях чрез 

геолокация да определя държавите, от които са отговорилите 

международни редактори. Затова приемам, че данните ми са 

представителни за мрежата ENEX, а не отнасящи се до практиките в 

отделните държави или конкретните телевизии. 

                                                             
198WRIGHT цит. съч. 
199 PENWARDEN, Rick. Response Rate Statistics for Online Surveys -What Numbers Should You be Aiming 

For?, In: FluidSurveyUniversity [online], 08 October 2014, [Cited 25 April 2015]Available 

from:http://fluidsurveys.com/university/response-rate-statistics-online-surveys-aiming/ и SACKS, Donna 2010, 

Survey Response Rates, In:SurveyGizmo [online], 28 January 2010 [Cited 25 April 2015]Available from: 

http://www.surveygizmo.com/survey-blog/survey-response-rates/ 

http://fluidsurveys.com/university/response-rate-statistics-online-surveys-aiming/
http://www.surveygizmo.com/survey-blog/survey-response-rates/
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Графика 11: Мнения на респондентите по въпроса дали социалните 

медии са „добър“ източник на информация 

От първата графика става ясно, че впечатляващите 83% от 

анкетираните журналисти намират социалните медии за добър източник на 

информация. Всъщност, предвид световната тенденция на употребата на 

тези канали за общуване и постоянното следене на приложенията на 

мобилни устройства навсякъде, по всяко време – това може би не бива да е 

изненада. В частност, социалните мрежи създават усещането за 

информираност, което е отразено и в отговорите на респондентите – те 

освен професионални журналисти, са вероятно и потребители на социални 

мрежи за лични нужди.  
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Графика 12: Доверие в информацията от социални медии 

Първото противоречие при употребата на социалните медии като 

източник на информация се явява още при разглеждането на съвкупните 

данни от отговорите на втория въпрос. Ако приемем, че достоверността на 

информацията е най-висшата ценност на журналистите, то процентът на 

колебаещите се (55%) може спокойно да се групира по тежест с този на 

хората, които по-скоро нямат доверие (18%).  В този смисъл, 73% от 

респондентите нямат нужната степен на доверие към този вид източник на 

информация. Причината е, че в динамична ситуация, когато трябва да се 

реагира професионално и в кратки срокове, информацията от ненадежден 

източник не се съобщава, а задължително се изчаква потвърждение на 

дадено съобщение от смятан за по-надежден източник. В такъв случай, 

съобщения от социалните медии, на които журналистите не могат да се 

доверят, отстъпват мястото си на другите официални канали.    
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Графика 13: Най-често употребяваните социални медии като 

източници на информация (повече от един отговор) 

Тенденциите в употребата на социални мрежи в световен мащаб е 

отразена и при анкетираните журналисти. Топ три са социалните мрежи с 

най-голям брой потребители. Предвид факта, че това са служители в 

телевизия, логично Facebook (80%, 33 респондента) и YouTube (68%, 28 

респондента), двете платформи, където видео съдържанието е организирано 

по-удобно за ползване, водят над Twitter (66%, 27 респондента).  

Facebook е особено ценен при търсенето на визуални материали, в 

това число и архивни снимки и клипове, свързани с даден потребител. 

Лидерството на Facebook не е изненада и заради постоянните иновации в 

платформата, които целят да я превърнат и в новинарски портал от ново 

поколение. Началото на тази тенденция дадоха самите потребители, които 

постоянно търсят начини да покажат себе си и ситуацията, в която се 

намират, през мобилните си устройства дори и в реално време. Тук обаче е 
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редно да направя една важна забележка: анкетата е проведена през 2014-а 

г., а услугата за видеосподеляне в реално време е от 2016-а г. 

 

Графика 14: Най-често използваното съдържание от СМ в новинарски 

емисии според респондентите (повече от един отговор) 

Резултатите за типа съдържание, за което се ползват социалните 

медии от телевизиите в групата на ENEX показват, че най-ценни са 

социалните медии за достъп и до видеоматериалите (88%, или 36 

респондента, най-често биха използвали видео) и информацията в текстов 

вид – изказвания или състояния (73%, 30 респондента). Това показва, че 

социалните медии, въпреки високия процент на недоверие към 

съдържанието, което предлагат (както стана ясно от Графика 12), все пак 

носят ценна и използваема информация за анкетираните. Това е така и 

защото социалните мрежи са платформи за директна комуникация между 

елити и публика, между институции и граждани. Все по-често 

институционални канали изместват дейността си основно в социалните 

мрежи, където целевата за тях аудитория ще получи съобщенията по-бързо 

и най-вече – персонално. Посланията на лидери и високопоставени 

чиновници във Facebook и Twitter спестяват време от тромавостта на 

официалните канали. Особено показателен за това е случаят с конфликта в 
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Украйна и модела на комуникация на лидерите на двата фланга, като 

примерите за това бяха цитирани по-горе в настоящата глава. 

 

Графика 15: Темите, за които най-често респондентите използват 

съдържание от СМ (всеки респондент има право да посочи до три 

теми) 

Анкетираните журналисти смятат, че социалните медии са ценен 

източник на информация най-вече в случаите на текущи събития (71%, 29 

респондента), когато очевидецът на мястото на събитието предполага най-

висока степен на актуалност, а „краудсорсингът” се превръща в атестат за  

достоверност. Facebook, Twitter и YouTube са най-пряката връзка на 

медиите с аудиторията или обикновените хора, засегнати от дадено 

събитие. Техните реакции са и първичната информация, която допълва 

съобщенията на официалните власти. Три групи теми предполагат 

събирането на повече гледни точки и то най-вече от официални канали – 

инциденти (виновник - потърпевш), протести (управляващи - опозиция), 

тероризъм (официални власти - групировка). Тогава активно действат и 
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традиционните канали за информация, затова на социалните мрежи се гледа 

повече като на допълнителен елемент, отколкото на основен източник. 

Заради развлекателния характер на социалните медии, темата 

„Знаменитости” логично е в топ 3 на предпочитанията на респондентите 

(близо 50% са я посочили, или 20 респондента). Тъй като шоубизнесът като 

индустрия се е ориентирал основно в популяризиране на продуктите си – и 

лицата си – именно в социалните мрежи: неслучайно най-популярните 

Facebook страници, Twitter профили и YouTube съдържание са именно 

продукт на шоубизнеса. 

Изтичането на секретна информация е много специфична материя, 

която разчита на проверка на фактите преди оповестяване. Затова 

социалните медии не са предпочитан източник, най-вече заради високия 

процент усещане за ненадеждност на информацията сред респондентите – 

едва 12% от отговорилите на допитването биха използвали съдържание от 

социални медии по тази тема.  

Намирането на достоверно съдържание в социалните медии е най-

трудоемката задача на журналиста. Причината е, че при проблемни теми, 

където се сблъскват два или повече пропагандни апарата, е задължително 

източникът и достоверността на съдържанието да бъдат потвърдени. Това 

обаче отнема време, което в новинарските отдели е висша ценност. 
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Самите новинарски агенции – най-големите и с най-масовото 

световно позициониране, препредават клипове, за които предупреждават, 

че не могат да потвърдят съдържанието им. С годините агенциите 

разработиха механизми за верификация на съдържание, генерирано от 

потребителите на социалните мрежи, което обяснява и високия процент на 

респонденти (66%, или 27 отговорили на анкетата), които предпочитат 

информацията от социалните мрежи да преминава през филтъра на 

платените новинарски агенции. С близък резултат (63% или 26 

респондента), е изборът на журналистите сами да намерят търсената от тях 

информация през търсачките на социалните мрежи. Цитирането на друга 

медия, публикувала съдържание от социална медия, също е често 

използвана практика (41%), като в случаите с големи международни 

събития се разчита на преценката на местните канали, най-вече в случаите 

с езикова бариера. 

Собствената мрежа от контакти е незаменим източник за 

журналистите, тъй като общуването с аудиторията е лично, което е 

предпоставка за по-голяма достоверност на информацията. Но само 30% от 

отговорилите на допитването посочват собствените си контакти в 
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социалните мрежи като основен път да достигнат до съдържание, годно за 

новинарските емисии.  

 

Графика 17: Основните предимства на информацията от социални 

медии според респондентите (всеки респондент има право да посочи 

до три предимства) 

Впечатляващите 83% от респондентите посочват скоростта като най-

сериозно предимство на информацията, идваща от социалните медии, както 

показва Графика 17. Реалното време, в което новите туитове, постове във 

Facebook или видеа в YouTube се появяват, както и удобните начини за 

търсене и филтриране на съдържанието в тези мрежи, предполагат именно 

скоростта да е водещ плюс, особено при първичното събиране на 

информация за събития – затова и тя е посочена като основно предимство 

от 83% от респондентите (34 души).  

Възможността да се получи информация от географски отдалечени 

места е ключово предимство за 66% от отговорилите (27 респондента), а 
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достъпът до свидетелски разкази през социални медии – за 59% от тях (24 

души).  

Един  пример, онагледяващ и трите водещи предимства на 

информацията от социални медии – скорост, достъп до отдалечени 

географски локации и свидетелски разкази – е разпространяването на 

новината за акцията, чийто резултат беше залавянето и убиването на Осама 

бин Ладен: потребителят Сохаиб Атхар (@ReallyVirtual), програмист от 

пакистанския град Аботабад, пуска поредица туитове в малките часове 

местно време на 2 май 2011 г.  за хеликоптери и самолети в нощното небе, 

както и за нещо като експлозия – неща абсолютно извън нормалното за 

града и времето от денонощието. Едва няколко часа по-късно става ясно, че 

случващото се е довело до залавянето на бин Ладен200. Оригиналният му 

туит – „хеликоптер кържи над Аботабад в 1 през нощта (това е рядко 

събитие)“ е повторен (или „ретуитнат“, на езика на тази социална мрежа) 

близо 4,500 пъти201. 

                                                             
200GROSS, Doug. Twitter user unknowingly reported bin Laden attack. In: CNN.com [online] 03 May 2011 

[Cited 29 November 2014] Available from: 

http://edition.cnn.com/2011/TECH/social.media/05/02/osama.twitter.reports/ 
201ATHAR, Sohaib. Helicopter hovering above Abbottabad at 1AM (is a rare event). In: Twitter [online] 02 

May 2011 [Cited 29 November 2014] 

https://twitter.com/reallyvirtual/status/64780730286358528?lang=en&lang=en 

http://edition.cnn.com/2011/TECH/social.media/05/02/osama.twitter.reports/
https://twitter.com/reallyvirtual/status/64780730286358528?lang=en&lang=en
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Графика 18: Основните недостатъци на информацията от социални 

медии според респондентите (всеки респондент има право да посочи 

до три недостатъка) 

 

Динамиката на новинарския процес в съвременния нюзрум обуславя 

и отговорите на въпроса: „Основните недостатъци на информацията от 

социалните медии”. Първите 5 проблема, които срещат журналистите, 

които събират информация от социалните мрежи, са свързани с трудности 

да се провери достоверността на съобщенията (83%, 34 респондента), липса 

на отговорност за предлаганото съдържание (56%, 23 респондента) и на 

обективност (46%, 19 респондента), ограничената възможност за проверка 

на фактите (37%, 15 респондента) и непрофесионалата форма на поднасяне 

на информация (37%, 15 респондента). 

Едно от най-големите предимства на Интернет – комуникация отвъд 

ограниченията на физическия свят, в случая на социалните мрежи като 

0

0

10

12

15

15

19

23

34

0 10 20 30 40

Времеемко да се открие

Друго 

Скрити зависимости

Качество на изображението

Съдържанието не отговаря на професионалните 
стандарти

Ограничена възможност за проверяване на 
фактите

Липса на обективност

Липса на отговорност за точност на 
съдържанието

Трудност да се провери достоверността

Основните недостатъци на информацията от 
социални медии са: 



 
 

167 
 

източник на информация, е обаче и проблем. Позоваване на фалшиви или 

анонимни профили крие рискове за новинарските продукти. В същото 

време неопитната ръка на човека зад камерата на телефона, недодяланият 

стил на писане и липсата на обективност не означават, че съдържанието, 

генерирано от потребителите не може да бъде използвано. Напротив, при 

уточнението, че кадрите, които са използвани или информацията, която е 

подадена, идва от социална мрежа, зрителят е оставен сам да прецени, дали 

да се довери на преценката на журналиста за важността на курираните 

съобщения. Така събрана информация може да се приеме, че има същата 

тежест като анкета на улицата, където минувачи на случаен принцип 

изказват своето мнение за даден проблем.  

Любопитно е, че скритите зависимости зад профилите в социалните 

медии притесняват в най-малка степен анкетираните журналисти. Това е 

така, защото всеки съвременен човек, който използва активно социалните 

мрежи, е разработил интуитивни механизми за преценка, дали даден 

профил в интернет е фалшив или действителен. Ако времето за проверка на 

фактите не е фактор, журналистът може лесно да пише съобщение до 

въпросния профил и да се увери в истинността на публикуваното 

съдържание. 

Друга вероятност за съобщаване на подвеждаща информация крият 

профилите на популярните личности, които в определена ситуация може да 

бъдат поставени в зависимост или да търсят лична облага от положението 

си. Отново, това са обществени фигури, за които може да се провери по 

други канали ако имат политически, икономически, финансови 

зависимости.  
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Графика 19: Практиката на респондентите да се свързват с 

първоначалния автор на дадено съдържание от СМ 

От графика 19 е видно, че анкетираните журналисти в редки случаи 

прибягват до търсене на личен контакт с потребители, публикували дадено 

съдържание – нито един не е отговорил, че всеки път търси връзка, а едва 

15% казват, че го правят „често“.  Като се има предвид, че респондентите са 

представители на комерсиални медии, в силно конкурентна среда, то 

процесът за производство на новини е оптимизиран за максимално високи 

резултати при минимален ресурс. Това са международни редактори, 

репортери и продуценти, които предпочитат информацията от 

традиционните канали в международния видеообмен, където също 

присъства съдържание, генерирано в социалните мрежи, но най-често 

преминало вече през филтъра на новинарска агенция или друга медия. Това 

са журналисти, които търсят различната гледна точка, изобилието от 

мнения, но не и да жертват времето си между емисиите в продължително 
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ровене в мрежата. За тази цел световните новинарски агенции и по-

големите държавни и частни медии в Европа разработват отдели за 

проверка на съдържание, събрано от социални медии. Тенденцията в 

световен мащаб е социалните медии да се превърнат в един от основните 

канали за информация, като респондентите в анкетата най-вероятно ще 

останат на същата позиция и след 10 години например. Няма да им се налага 

да търсят обратна връзка с потребителите от мрежите в Интернет защото 

това ще бъде работа на друго звено – специализиран отдел за филтриране и 

верификация на съдържание от социалните медии.  

 

Графика 7: Самооценка на респондентите за това доколко са 

запознати с политиките за копиране, авторско и сродни права на 

социалните медии, които използват 

Последният въпрос в анкетата показва едно цялостно високо ниво на 

правна култура на анкетираните журналисти когато става въпрос за 

авторски права при употребата на съдържание от социалните мрежи – 22% 

(или 9 респондента) са уверени, че познават политиките за копиране, 
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авторски и сродни права на всички социални медии, които използват за 

източници на информация. 37% (или 15 души) смятат, че познават 

правилата на някои от тях. А 27% (или 11 отговорили) разчитат на правните 

отдели на своите медии. Тези правни отдели работят в пряка връзка с 

журналистите при възникването на казуси. Това обаче е тромава практика, 

най-малкото защото изисква вътрешна комуникация между два отдела в 

медията, като в случая със социалните мрежи казусите могат да бъдат 

десетки в рамките на един ден. Затова повече от половината респонденти са 

се запознали лично с материята и демонстрират самочувствие, че могат да 

взимат сами решения дали и при какви условия да ползват съдържание от 

социалните мрежи.  

*** 

Планирайки и провеждайки това допитване, работна хипотеза беше, 

че редовият редактор на международни новини в телевизия – въпреки че все 

повече използва социални медии и мрежи като източник за информация, все 

още не е развил инструментариума да работи комфортно с тях или все още 

няма достатъчно доверие на новинарското съдържание, идващо през тези 

канали. Данните подкрепиха тази работна хипотеза. 

Допитването до 41 респондента, занимаващи се с международни 

новини и представляващи различни телевизии от мрежата на ENEX 

демонстрира, че – макар и не винаги с пълна увереност – журналистите все 

по-често курират съдържание, идващо от социални медии и им се налага да 

мислят за социалните медии като за важен източник на информация за 

своите новинарски емисии – включително и да търсят самостоятелно 

съдържание, без да изчакват агенции или други медии да направят това за 

тях. Данните обаче показват също и, че респондентите по-скоро гледат на 

съдържанието в социалните медии като на готов продукт, който трябва да 

решат дали да ползват или не. Обемът от информация е огромен, затова се 
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филтрира само най-достоверната и тази с най-високо качество – и на 

съдържанието, и на формата.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Замисълът за този научен труд се породи през 2011-а г. Работата по 

него започна през 2012-а г. През зимата на 2013-а г., в ежегодния „Доклад 

за глобалните рискове“ на Световния икономически форум (СИФ), за първи 

път беше дефиниран рискът от „масова дигитална дезинформация“. Според 

авторите на доклада, този риск „стои в центъра на едно съзвездие от 

технологични и геополитически рискове, вариращи от „тероризъм“ до 

„кибератаки“ и „провал на глобалното управление“202. Още тогава вече 

активно говорехме, както като медийни професионалисти, така и като 

медийни потребители – за важността да се верифицира информацията, 

идваща от виртуалните социални мрежи, обсъждахме ефектите, които може 

да има разпространението на неверни, стряскащи съобщения, внасящи 

масова паника и нанасящи реални щети. Докладът на СИФ от 2013-а г. дава 

такива примери – наред с лъжлив туит в разгара на урагана Санди в Ню 

Йорк през 2013, твърдящ, че Нюйоркската фондова борса е под вода, 

истерията сред майки в Мексико, които не пускат децата си на училище 

заради слухове в социални мрежи, че има престрелки и др. Авторите също 

обръщат внимание и на възможността сатирата да бъде сбъркана за факт, 

споменавайки вече станалия христоматиен случай, при който през 

октомври 2012-а г. иранската държавна новинарска агенция публикува 

новината, че според социологически проучвания, тогавашният президент на 

страната Махмуд Ахмадинеждад е по-популярен от Барак Обама сред 

белите американци от малки населени места – като оригиналният източник 

на тази „новина“ беше американският сатиричен сайт The Onion.  

                                                             
202 Global Risks 2013 Eighth Edition World Economic Forum p. 23 [online] January 2013 [Cited 19 Jan 

2017]Avaliable from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf
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И ето че след 2016 г. вече говорим не просто за отделни туитове, не 

дори за сатирични „не-новини“, а за цяла индустрия: новинарски сайтове, 

които разпространяват лъжливи новини (fake news) с претенцията за истина 

– и то контра-истина на „мейнстрийм“ медиите – и говорим с притеснение 

как такива сайтове играят съществена роля в демократичния процес. 

Примери - изборите за президент на САЩ и референдумът в Италия. Това 

развитие, за което дори не подозирахме през 2011-а и 2012-а г., поставя 

изпитанията пред професионалната журналистическа гилдия на съвсем 

ново ниво и отваря поле за сериозна изследователска работа. 

Основната  изследователска  теза на този труд бе, че редакторите на 

новини в международните отдели на телевизиите все повече възприемат  

социалните мрежи наравно с другите си източници на информация – 

въпреки че в крачка развиват инструментариума си за работа с тях (търсене 

на информация, верификация). От типологизацията на международния 

видeообмен става ясно, че технически и съдържателно социалните мрежи 

не отстъпват, дори напротив, понякога превъзхождат традиционните 

канали за информация на новинарските отдели. Въпреки това, палитрата от 

възможности и познаването на силните и слабите страни на всеки вид 

източник, прави работата на международните редактори да се открои като 

професионален продукт.  

В процеса на изследването предварително заложената 

изследователска теза се потвърди.  

Можем също така да направим следните изводи:   

- В контекста на новинарския процес смисълът на това какво е 

новинарска информация не се е променил същностно. Но в ерата 

на дигитализацията на съобщенията и скоростта на новите канали, 

комуникациониият аспект в новинарството е достигнал нови нива, 
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благодарение на особената симбиоза между междуличностна и 

масова комуникация в социалните онлайн мрежи. 

- Процесът по създаване на новини от своя страна също е 

комуникационен процес, изграден на принципа на търсенето и 

предлагането. Но с една особеност: търсенето на новинарския 

продукт е осъзната нужда, а предлагането предполага познаване на 

нуждите на аудиторията. От подготовката, квалификацията и 

опита на журналиста зависи дали дадено събитие ще влезе в 

новините и под каква форма. Информационният поток е 

изключително интензивен, което налага нуждата от 

„стандартизирана“ и лесно смилаема форма за производство и 

доставка на този продукт. 

- Безспорно сателитните трасета осигуряват на телевизиите 

бързина, която превъзхожда всички останали методи за 

информиране на аудиторията. Тази услуга обаче е с висока цена и 

изисква логистика, която се поема от допълнителен технически 

отдел.  

- Новинарските агенции съчетават бързина, точност, достоверност, 

всеобхватност на теми и проблеми, с високо качество на 

материалите, което прави услугата задължителна изобщо за 

съществуването на отдел „Международни новини“. Единствените 

по-съществени недостатъци при работата с новинарски агенции са 

западноцентричността на водещите телеграфни агенции и 

ограниченията, които телевизиите сами си налагат, когато купуват 

отделни пакети по региони и теми приоритетно, спрямо 

политиката на дадената медия.  

- Партньорските мрежи са незаменимо допълнение към останалите 

източници на информация. Сдружаването на медии по формат, 

ранг или географски принцип дава на всички в групата достъп до 
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ексклузивно съдържание, професионален регионален поглед на 

теми дори с глобален отзвук. Съществен недостатък е ключовата 

особеност, че дори и да е платена услуга, всяка медия в групата 

има приоритетно отговорност към своята собствена аудитория и 

едва след това към останалите в партньорската мрежа. Подобен 

недостатък изпъква особено при отразяването на извънредни 

събития, които ангажират целия ресурс на локалната телевизия.   

- Двустранните партньорства носят и силните страни, и 

недостатъците на партньорските мрежи, но в умален мащаб. 

Предимство е възможността за по-задълбочено сътрудничество 

при специфични теми като разследвания, а също и необвързващият 

характер на ангажиментите. Най-често подобни отношения се 

уреждат на добра воля.  

- Световните телевизии, които предлагат платен абонамент за 

съдържанието си, са ценен допълнителен източник на различна 

гледна точка към дадено събитие или проблем. Материалите са с 

високо качество, покриват високи професионални стандарти. Но 

не трябва да се забравя, че все пак това са материали, които са 

създадени да обслужват конкретна аудитория, следват съответната 

редакционна политика и има риск да представят едностранчиво по-

глобални проблеми.  

- Безплатните официални канали са друг допълнителен източник на 

качествено съдържание, но с уточнението, че това са материали, 

изготвени да обслужват дадена организация (правителствена, 

международна, неправителствена, корпоративна и т.н.). Това са 

материали, които предполага да се използват като официална 

гледна точка на въпросната организация. В този случай те са 

особено ценен източник на кадри, на изявления и позиции, до 

които иначе медията не би имала достъп. 
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- Информационните сайтове на други медии са последната по място, 

но не и по значение категория източници, която се използва за 

събиране на международни новини. Най-характерното за тези 

страници в Интернет е, че целта им е да приковат вниманието на 

потребителя (било то и журналист) в актуална тема, след което с 

методи на структуриране на съдържанието да започнат да 

разширяват кръга от вътрешно свързани теми и така да задържат 

вниманието възможно най-дълго на собствения си сайт. Това води 

до разсейване от фокуса на дадена тема, дори и да дава голямо 

количество допълнителна информация. В ситуация, когато 

бързината на събиране на информация е решаващ фактор, 

информационните сайтове трябва да се ползват с особено 

внимание. Иначе те действат като източник на авторско 

съдържание, но и като филтър за актуална информация от зоната 

си на действие.  

По отношение на използването на социалните мрежи като източник 

за информация на журналистите, и по-специално на журналистите, 

занимаващи се с телевизионни международни новини, могат да се посочат 

следните изводи:  

- Социалните мрежи са нова категория, която навлиза все по-

уверено в последното десетилетие. Заради специфичния характер 

на този източник, той трябва да се разглежда в две направления – 

като медия  – т.е. като техническо средство за пренасяне на 

съдържание (видео, снимка, текст) и като социална мрежа за 

общуване, споделяне и препредаване на информация. Най-

основното предимство на социалните мрежи като източник на 

информация е удобството и достъпността за работа с тях.  
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- Това бе доказано от емпиричното изследване, разделено в два 

етапа – анализ на съдържание и анкета сред професионалисти. 

Приложените графики и илюстрации към тази част на труда 

онагледяват резултатите и  дават  перспектива за анализ на 

възможносттите и проблемите при работата с този вид канали на 

информация.  

 Денис Маккуейл използва аналогията с поточна линия за 

индустриално производство на новинарско съдържание, но медията като 

предприятие в условията на дигиталната ера вече не функционира по 

познатите правила. Една от причините за това е развитието на интернет 

социалните медии и разгръщането на ефектите от тях. Сред тези ефекти е 

т.нар. „Туитър революция“, а и всички форми на гражданска журналистика 

в социалните мрежи, където „краудсорсингът“ стана атестат за 

достоверност, актуалност и притегателен център за широкото обществено 

внимание. 

- Тази постиндустриална журналистика има много наименования – 

едно от най-често употребяваните е „citizen journalism“ – 

журналистика, правена от гражданите. Проблемът е, че именно 

журналистиката, правена от граждани в интернет, се радва на по-

голяма популярност в последно време и това е новият тип 

конкуренция пред медийните предприятия във вида, в който 

съществуват днес. Конкуренция, за която професионалната 

журналистика не се е готвила.  

- Предимствата на любителското съдържание, разпорстаранявано 

през социалните медии са безспорни – бързина, претенция за 

достоверност от първо лице, липса на редакционна политика, 

лесно ползване чрез множество устройства с достъп до мрежата. 
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Това води до отдръпване или по-скоро преразпределение на 

аудиторията от традиционните към новите медии. 

-  В редица случай сме свидетели и на демонизиране на 

традиционните медии заради отсъствието на важни за обществото 

теми или представянето им манипулативно. Проблем обаче е 

липсата на отговорност към истинността на споделяното от 

потребителите в мрежата съдържание. Пред гражданската 

журналистика има множество фактори на зависимости 

(политически, икономически, религиозни и др.), които може да 

останат скрити. Това е основна предпоставка за манипулации в 

социалната мрежа, когато има случаи на подмяна на 

самоличността в интернет. Често в бързината на новинарския 

поток времето за проверка на изложените факти е ограничено и е 

възможно журналисти и потребители да бъдат лесно 

манипулирани. От друга страна ъплоудърите на съдържание по 

проблемни теми не могат да разчитат на медийно предприятие, на 

професионална гилдия за правна или друг тип помощ при нужда.  

- Нуждата от истинна, по-обективна информация в традиционните 

медии и изобилието от източници на множество гледни точки в 

социалните мрежи раждат така наречените журналисти-куратори. 

Терминът в своята същност следва журналистиката от нейното 

създаване. За изработването на всеки новинарски обект 

журналистът събира информация от различни източници – 

куриране. Кураторите прокарват и своите възгледи на база опита 

си, образование, знания или собствен творчески прочит. В 

дигиталната ера обаче терминът добива нов смисъл, най-вече 

заради изобилието от източници в различните потоци на 

съдържание. Съдържание, което е достъпно по едно и също време 

както за потребителите, така и за журналистите. В съдържателно 
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отношение обаче, огромните масиви от информация, генерирана 

от потребителите, създават изцяло нов етап на развитие на 

обществата. Образува се разлом между традиционни медии и 

социални мрежи в тяхната информираща функция. Подобен 

процес изправя традиционните медии и журналистиката пред 

криза, която вече ражда своите „спасители“ – журналистите на 21-

ви век. 

- Кризата на идентичността на традиционните медии е именно в 

това – новите роли, които трябва да играе журналистът, за да 

печели доверието на аудиторията си. В противен случай ще губи в 

конкуренцията с  журналистиката, правена от граждани и 

съдържанието, генерирано от потребители. Навлизането на 

социалните мрежи в спектъра от източници на информация за 

журналистите, съдържанието, публикувано от граждани-

журналисти или от обикновени потребители, неминуемо отваря 

едно особено проблемно поле – а именно това на авторското право 

в ерата на дигиталните медии. Пресечната точка между темата за 

авторското и сродните права в Интернет и кураторството като 

съвременен модел на журналистическа работа ще става все по-

гореща. За журналистите-куратори, без съмнение, е от 

първостепенна важност да познават и уважават правата на 

създателите на съдържание в мрежата. Но и да умеят да защитават 

своите права, когато създават авторски продукт. 

- Проведените емпирични изследвания в рамките на това изследване 

недвусмислено доказаха, че макар и не винаги с пълна увереност, 

журналистите все по-често работят със съдържание, идващо от 

социални медии и им се налага да мислят за социалните медии като 

за важен източник на информация за своите новинарски емисии – 

включително и да търсят самостоятелно съдържание, без да 
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изчакват агенции или други медии да направят това за тях. Темите, 

с които най-често се свързва съдържанието, генерирано от 

потребители и идващо през социалните медии, са конфликти и 

бедствия, при които се търсят свидетелски разкази. Но пък едно 

неочаквано, за сметка на това особено значимо направление при 

работата на международни редактори със социални медии, е и 

използването им като продължение на официалните канали: за 

съобщения от акаунтите в социални мрежи на компании, 

организации, правителствени фигури, известни личности.  

- Налага се и изводът, че респондентите по-скоро гледат на 

съдържанието в социалните медии като на готов продукт, който 

трябва да решат дали да ползват или не. Обемът от информация е 

огромен, затова се филтрира само най-достоверната и тази с най-

високо качество – и на съдържанието, и на формата. 

- Именно съдържанието, генерирано от потребители, и 

разпространено през социалните мрежи,  изправя новинарите пред 

конкуренцията на т.нар. граждани-журналисти, които разказват и 

оформят новините през субективната си свидетелска гледна точка. 

В такъв случай неминуемо трябва да зададем един съвсем директен 

въпрос: дали има нужда от традиционния гейткийпър – 

журналист? Тази  роля се изменя: вече няма пазачи на 

информационния вход. Всеки влиза през този вход, всеки има 

достъп до (почти) цялата публична информация – стига да може да 

стигне до нея – технологично или чисто езиково (макар че 

безплатните приложения за превод правят дори и езиковата 

бариера тъй подлъгващо лесна за преодоляване). 

- Може да се твърди, че има нова роля, „поддържаща”, но все така 

важна за общия наратив: ролята на журналиста-куратор, който 

подбира и подрежда огромните масиви от потребителско 
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съдържание с претенция за новинарска стойност, верифицира ги, 

поставя ги в контекст: на база на своя опит, образование, етика и 

професионализъм. 
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Social Media as News Source 

SURVEY 

  

These questions are aimed to gather information on how you use social media 

as news source in your professional work. The results are anonymised and will 

be used as a pillar in the empirical research for my doctoral dissertation for 

Sofia University's Faculty of Journalism and Mass Communication. 

1. Are social media a good source of information? 

     

Absolutely 

not 
Rather not 

Neither 

good, nor bad 
Rather yes 

Absolutely 

yes 

2. Do you trust information from social media? 
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Absolutely 

not 
Rather not Neutral Rather yes 

Absolutely 

yes 

3. Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed) 

YouTube 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Forums (please specify in the comment field) 

Other (please specify in the comment field) 

Comment Field  

4. What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed) 

Videos 

Photos 

Information/statements/status updates 

Other (please specify) 
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5. For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics) 

Accidents 

Armed conflicts 

Celebrity news 

Lifestyle/kickers 

Protests 

Social media reactions to current events 

Terrorism 

Technology 

Whistleblowing/Leaked confidential documents 

Other (please specify) 

 

6. How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed) 

General search tools in social media websites 

Own network 

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.) 

Reference in another media outlet (broadcast, print, online) 

Other (please specify) 
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7. The main advantages of information from social media are: 

(please choose up to 3 advantages) 

Ability to get information from geographically distant places 

Authenticity 

Eye-witness accounts 

Free of charge 

Freedom of speech 

Image quality 

Lack of editorial interference 

Speed 

Other (please specify) 

 

8. The main disadvantages of information from social media are: 

(please choose up to 3 disadvantages) 

Content does not meet professional standards 

Difficult to verify authenticity 

Hidden dependencies 

Image quality 

Lack of objectivity 
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Lack of responsibility for content accuracy 

Limited chance for fact-checking 

Time-consuming to find 

Other (please specify) 

 

9. How often would you contact the original author/uploader of social media 

content? 

     

Never Very rarely 
From time 

to time 
Often Every time 

10. Are you acquainted with the copyright policies of the social media platforms 

you have used? 

Yes, with all of them 

Yes, with some of them 

I rely on my media outlet’s legal department 

Never considered them 

Other (please specify) 
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Приложение 3 – Анкета сред редактори на международни новини и 

продуценти на новини в телевизии от мрежата ЕНЕКС – превод на 

въпросника на български език 

 

 

Социалните медии като източник на новини 

АНКЕТА 

  

Тези въпроси целят да съберат информация за това как използвате 

социални медии като новинарски източник в своята професионална 

работа. Резултатите са анонимни и ще бъдат използвани като основен 

стълб в емпиричното изследване към докторската ми дисертация към 

Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски 

университет. 

1 Социалните медии добър източник на информация ли са? 

     

Категорично 

не 

По-скоро 

не 

Нито да, 

нито не 

По-скоро 

да 
Категорично 

да 

2. Имате ли доверие на информацията от социални медии? 

     

Категорично 

не 

По-скоро 

не 

Нито да, 

нито не 

По-скоро 

да 
Категорично 

да 
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3. Кои социални медии сте склонни най-често да използвате? (повече от 

един отговор) 

YouTube 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Форуми (моля посочете кои в полето за коментари) 

Други (моля посочете кои в полето за коментари) 

Поле за коментари  

4. Какъв тип съдържание сте склонни най-често да използвате? (повече от 

един отговор) 

Видео 

Снимки 

Информация/изказвания/“състояния“ 

Друго (моля уточнете) 

 

5.Във връзка с кои теми сте най-склонни да използвате съдържание от 

социални медии? (моля изберете до три теми) 
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Инциденти 

Въоръжени конфликти 

Знаменитости 

Любопитни новини 

Протести 

Реакции в социалните медии на текущи събития 

Тероризъм 

Технологии 

Изтичане на секретна информация 

Друго (моля посочете) 

 

6. Как намирате годно за новинарските емисии съдържание в социалните 

медии? (повече от един отговор) 

Общите търсачки в страниците на социалните медии 

Собствената ми мрежа от контакти 

Цитиране в информационна агенция (пр. Ройтерс, АПТН, АФП и др.) 

Цитиране в друга медия(електронна, печатна, онлайн) 

Друго (моля, посочете) 



 
 

204 
 

 

7. Основните предимства на информацията от социални медии са: 

(моля, изберете до 3 предимства) 

Възможност да се получи информация от географски отдалечени места 

Достоверност 

Свидетелски разкази  

Безплатна 

Свободно слово 

Качество на изображенията 

Липса на редакторска намеса 

Скорост 

Друго (моля, посочете) 

 

8. Основните недостатъци на информацията от социални медии са:  

(моля, изберете до 3 недостатъка) 

Съдържанието не отговаря на професионалните стандарти 

Трудност да се провери достоверността 

Скрити зависимости 

Качество на изображението 
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Липса на обективност 

Липса на отговорност за точност на съдържанието 

Ограничена възможност за проверяване на фактите 

Времеемко да се открие 

Друго (моля, посочете) 

 

9. Колко често се свързвате с първоначалния автор/този, който 

първоначално е качил дадено съдържание в социални медии? 

     

Никога 
Много 

рядко 
Понякога Често Всеки път 

10. Запознати ли с политиките за копиране, авторско и сродни права на 

социалните медии, които сте използвали? 

Да, с всички 

Да, с някои 

Уповавам се на правния отдел на медията, за която работя 

Никога не съм им обръщал/а внимание 

Друго (моля, посочете) 
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Приложение 4 – Отговори на респондентите, оригинали на английски 

език 

 

RESPONDENT 1  

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather not  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather not  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Celebrity news  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  
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Free of charge  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 

 

RESPONDENT 2 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Forums (please specify in the comment field)  

Comment Field www.forum.hr  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  
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Photos  

Information/statements/status updates  

Other (please specify) Sense of public opinion  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Lifestyle/kickers  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Own network  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Freedom of speech  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Limited chance for fact-checking  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  
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From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with all of them 

 

RESPONDENT 3 

Q1: Are social media a good source of information?  

Neither good, nor bad  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Celebrity news  

Lifestyle/kickers  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  
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Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 4 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  
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YouTube  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  

Terrorism  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Other (please specify) Dataminr twitter aggregator  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Lack of objectivity  



 
 

213 
 

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 

 

RESPONDENT 5 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  
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Accidents  

Protests  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Free of charge  

Image quality  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Lack of objectivity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Never considered them 

 

RESPONDENT 6 

Q1: Are social media a good source of information?  
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Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Armed conflicts  

Protests  

Social media reactions to current events  

Terrorism  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Own network  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  
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Eye-witness accounts  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Hidden dependencies  

Image quality  

Lack of objectivity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 7 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Facebook  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  
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Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Celebrity news  

Lifestyle/kickers  

Social media reactions to current events  

Technology  

Whistleblowing/Leaked confidential documents  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Own network  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Freedom of speech  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Lack of objectivity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Never considered them 
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RESPONDENT 8 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Instagram  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Armed conflicts  

Celebrity news  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Own network  
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Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Free of charge  

Freedom of speech  

Lack of editorial interference  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Image quality  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Never  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 9 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather yes  
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Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Instagram  

Other (please specify in the comment field)  

Comment Field vk.com  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Other (please specify) contacts  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Celebrity news  

Protests  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  
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Eye-witness accounts  

Free of charge  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Often  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with all of them 

 

RESPONDENT 10 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  
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Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  

Protests  

Terrorism  

Whistleblowing/Leaked confidential documents  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Free of charge  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Image quality  

Lack of responsibility for content accuracy  

Limited chance for fact-checking  
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Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 11 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Forums (please specify in the comment field)  

Comment Field sometimes regular people can start a good follow up of the 

commented story  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  
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Accidents  

Social media reactions to current events  

Other (please specify) bizzare, amateur videos and photos,  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Own network  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Authenticity  

Eye-witness accounts  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Lack of objectivity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Often  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with all of them 

 

RESPONDENT 12 

Q1: Are social media a good source of information?  
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Neither good, nor bad  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather not  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Facebook  

Instagram  

Other (please specify in the comment field)  

Comment Field Snapchat  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Social media reactions to current events  

Terrorism  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  
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Difficult to verify authenticity  

Lack of objectivity  

Limited chance for fact-checking  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Often  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with all of them 

 

RESPONDENT 13 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Facebook  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  
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Protests  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Lack of editorial interference  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Hidden dependencies  

Lack of objectivity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Often  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 14 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  
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Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Armed conflicts  

Celebrity news  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Own network  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Authenticity  

Eye-witness accounts  

Freedom of speech  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Limited chance for fact-checking  
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Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 15 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  

Celebrity news  

Protests  

Other (please specify) General News  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  
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General search tools in social media websites  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Free of charge  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Image quality  

Limited chance for fact-checking  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Often  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 16 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  
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Twitter  

Forums (please specify in the comment field)  

Comment Field 24ur.com - our news portal  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  

Celebrity news  

Protests  

Social media reactions to current events  

Terrorism  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Own network  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Free of charge  

Speed  
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Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Hidden dependencies  

Lack of objectivity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with all of them 

 

RESPONDENT 17 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Twitter  

Other (please specify in the comment field)  

Comment Field some local web sites like eksisozluk.com  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  
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Photos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Armed conflicts  

Protests  

Social media reactions to current events  

Whistleblowing/Leaked confidential documents  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Own network  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Free of charge  

Freedom of speech  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Image quality  

Lack of objectivity  

Limited chance for fact-checking  
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Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 18 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  

Celebrity news  
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Protests  

Social media reactions to current events  

Terrorism  

Technology  

Whistleblowing/Leaked confidential documents  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Limited chance for fact-checking  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 
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RESPONDENT 19 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  



 
 

237 
 

Eye-witness accounts  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Image quality  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Often  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 20 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  
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Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Celebrity news  

Protests  

Social media reactions to current events  

Terrorism  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Own network  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Eye-witness accounts  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Hidden dependencies  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 
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RESPONDENT 21 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  

Celebrity news  

Lifestyle/kickers  

Protests  

Social media reactions to current events  

Terrorism  

Technology  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  
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General search tools in social media websites  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Free of charge  

Lack of editorial interference  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Hidden dependencies  

Image quality  

Lack of objectivity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 

 

RESPONDENT 22 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  
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Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Social media reactions to current events  

Technology  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Limited chance for fact-checking  
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Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 

 

RESPONDENT 23 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Protests  

Social media reactions to current events  

Other (please specify) Politics  
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Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Eye-witness accounts  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Lack of objectivity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 24 

Q1: Are social media a good source of information?  

Neither good, nor bad  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  
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Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Protests  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Own network  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Freedom of speech  

Lack of editorial interference  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  
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Never  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Never considered them 

 

RESPONDENT 25 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Armed conflicts  

Celebrity news  

Terrorism  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  
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Own network  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Lack of objectivity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 

 

RESPONDENT 26 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  
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Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Other (please specify) braking news  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more thzan one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Lack of objectivity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  
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Other (please specify) we use it for know the information but we don't emit 

images without copyright authorization 

 

RESPONDENT 27 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Celebrity news  

Social media reactions to current events  

Technology  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  
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Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Hidden dependencies  

Image quality  

Lack of responsibility for content accuracy  

Limited chance for fact-checking  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 

 

RESPONDENT 28 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  
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Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  

Lifestyle/kickers  

Protests  

Social media reactions to current events  

Terrorism  

Technology  

Whistleblowing/Leaked confidential documents  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Eye-witness accounts  
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Free of charge  

Freedom of speech  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Hidden dependencies  

Image quality  

Lack of objectivity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Limited chance for fact-checking  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 29 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  
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Facebook  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Celebrity news  

Protests  

Social media reactions to current events  

Other (please specify) sports  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Free of charge  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Hidden dependencies  

Image quality  
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Lack of objectivity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Never considered them 

 

RESPONDENT 30 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  
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Celebrity news  

Protests  

Social media reactions to current events  

Terrorism  

Technology  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Own network  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Free of charge  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Limited chance for fact-checking  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with all of them 
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RESPONDENT 31 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Photos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Armed conflicts  

Protests  

Terrorism  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  
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Ability to get information from geographically distant places  

Free of charge  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Image quality  

Limited chance for fact-checking  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 

 

RESPONDENT 32 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Twitter  

YouTube  

Comment Field Based on the formal agencies, media channels, newspapers, or 

authorities, who use mostly twitter, before the traditional ways of 

communication.  
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Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Information/statements/status updates  

Videos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Social media reactions to current events  

Celebrity news  

Other (please specify) Authorities who use twitter as a channel of 

communication  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Speed  

Free of charge  

Ability to get information from geographically distant places  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Lack of responsibility for content accuracy  

Image quality  

Content does not meet professional standards  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  
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Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 

 

RESPONDENT 33 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather not  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Twitter  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Terrorism  

Other (please specify) Natural events like storms, floods, etc  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Eye-witness accounts  
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Lack of editorial interference  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Content does not meet professional standards  

Difficult to verify authenticity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 34 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather not  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather not  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

YouTube  

Facebook  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Videos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  
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Armed conflicts  

Terrorism  

Technology  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Free of charge  

Eye-witness accounts  

Authenticity  

Ability to get information from geographically distant places  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Limited chance for fact-checking  

Difficult to verify authenticity  

Content does not meet professional standards  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with all of them 
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RESPONDENT 35 

Q1: Are social media a good source of information?  

Neither good, nor bad  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather not  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Facebook  

Forums (please specify in the comment field)  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Celebrity news  

Protests  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Eye-witness accounts  

Free of charge  

Speed  
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Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Lack of objectivity  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 

 

RESPONDENT 36 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather not  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Instagram  

Twitter  

Facebook  

YouTube  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Photos  
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Videos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Lifestyle/kickers  

Celebrity news  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

General search tools in social media websites  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Free of charge  

Other (please specify) source of infotainment  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Lack of responsibility for content accuracy  

Difficult to verify authenticity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with all of them 

 

RESPONDENT 37 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  
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Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Facebook  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Celebrity news  

Armed conflicts  

Accidents  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

General search tools in social media websites  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Lack of responsibility for content accuracy  

Lack of objectivity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  



 
 

265 
 

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with all of them 

 

RESPONDENT 38 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Neutral  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Forums (please specify in the comment field)  

Facebook  

YouTube  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Photos  

Videos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Accidents  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  
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Authenticity  

Eye-witness accounts  

Free of charge  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Lack of objectivity  

Difficult to verify authenticity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Never  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 39 

Q1: Are social media a good source of information?  

Absolutely yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather yes  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Instagram  

Twitter  

Facebook  

YouTube  
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Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Information/statements/status updates  

Photos  

Videos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Social media reactions to current events  

Protests  

Lifestyle/kickers  

Armed conflicts  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

General search tools in social media websites  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Speed  

Eye-witness accounts  

Ability to get information from geographically distant places  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Limited chance for fact-checking  

Lack of responsibility for content accuracy  

Lack of objectivity  



 
 

268 
 

Hidden dependencies  

Difficult to verify authenticity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

From time to time  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Yes, with some of them 

 

RESPONDENT 40 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather not  

Q2: Do you trust information from social media?  

Rather not  

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Facebook  

Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Information/statements/status updates  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Lifestyle/kickers  

Social media reactions to current events  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Respondent skipped this question 
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Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Ability to get information from geographically distant places  

Speed  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Difficult to verify authenticity  

Hidden dependencies  

Lack of responsibility for content accuracy  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  

Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

Never considered them 

 

RESPONDENT 41 

Q1: Are social media a good source of information?  

Rather yes  

Q2: Do you trust information from social media?  

Respondent skipped this question 

Q3: Which social media channels are you most likely to use? (more than one 

answer allowed)  

Instagram  

Twitter  

YouTube  
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Q4: What type of content are you most likely to use? (more than one answer 

allowed)  

Photos  

Videos  

Q5: For which topics are you most likely to use social media content? (please 

choose up to 3 topics)  

Celebrity news  

Armed conflicts  

Accidents  

Q6: How do you find news-worthy content on social media? (more than one 

answer allowed)  

Reference in another media outlet (broadcast, print, online)  

Reference in information agency (e.g. Reuters, APTN, AFP, etc.)  

General search tools in social media websites  

Q7: The main advantages of information from social media are: (please choose 

up to 3 advantages)  

Speed  

Free of charge  

Eye-witness accounts  

Q8: The main disadvantages of information from social media are:(please 

choose up to 3 disadvantages)  

Limited chance for fact-checking  

Lack of responsibility for content accuracy  

Difficult to verify authenticity  

Q9: How often would you contact the original author/uploader of social media 

content?  

Very rarely  
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Q10: Are you acquainted with the copyright policies of the social media 

platforms you have used?  

I rely on my media outlet’s legal department 
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Приложение 5 – Регистрационна карта за емпирично изследване 

анализ на съдържание 

 

Регистрационна карта 

Информационно равнище 

 

ФАЗА 1: Релевантност/приложимост на новината за изследването 

(разглеждат се заглавия, отговор на въпроса „Каква е общата насоченост 

на текста?“) 

 ДА, текстът е приложим за извадката (международна, 

чуждестранна, външнополитическа новина, новини за култура и 

лайфстайл от други държави) 

 НЕ, текстът не е приложим (вътрешнополитически новини, 

спортни новини, култура и лайфстайл от България) 

ФАЗА 2: Релевантност/приложимост на новината за изследването 

(разглеждат се целите текстове, останали след Фаза 1 и отново се търси 

отговор на въпроса „Каква е общата насоченост на текста?“) 

 ДА, текстът е приложим за извадката (международна, 

чуждестранна, външнополитическа новина, новини за култура и 

лайфстайл от други държави) 

 НЕ, текстът не е приложим (вътрешнополитически новини, 

спортни новини, култура и лайфстайл от България) 

ФАЗА 3: Обработка на текстовете след Фаза 2 в цялост и отбелязване на 

източниците на информация. Отбелязват се всички приложими източници, 

посочени в текста. 
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Източници на информация: 

 Информационни агенции  

o АП 

o АФП 

o БТА 

o ДПА 

o ИТАР-ТАСС 

o Ройтерс 

o Синхуа 

o Други (кои? – отбелязва се) 

 Репортер/ Кореспондент/ Пратеник/ Сътрудник 

 Институция 

 Други медии 

o Би Би Си 

o Гардиън 

o Дойче Веле 

o Индипендънт 

o Ню Йорк Таймс 

o РТ 

o Други (кои? – отбелязва се) 

 Социални медии 

o Фейсбук 

o Туитър 

o ЮТюб 

o Инстаграм 

o Други (кои? – отбелязва се) 

 Без източник 
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ФАЗА 4: Допълнителна обработка на текстовете след Фаза 3, отбелязани с 

източник „Социални медии“. 

1. Основна тема на новината: 

 Въоръжени конфликти 

 Знаменитости 

 Изтекли компрометиращи записи на официални лица 

 Инциденти/Катастрофи 

 Кампании в СМ 

 Контрол на социалните медии 

 Любопитно 

 Негативни ефекти от СМ 

 Протести 

 Реакции в СМ на политически новини 

 Съобщения от официални акаунти в СМ 

 Тероризъм 

 Технологии 

 Друго 

 

2. Основна държава, за която става дума в текста: 

 Великобритания 

 Германия 

 Гърция 

 Египет 

 Израел/Палестинска автономия 

 Испания 

 Македония 

 Румъния 



 
 

275 
 

 Русия 

 САЩ 

 Сирия 

 Сърбия 

 Турция 

 Украйна 

 Франция 

 Друга (да се посочи коя) 
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Приложение 6 – Индекс на заглавията в извадката на Фаза 3 на 

емпирично изследване анализ на съдържание 

 

1. Нов случай на групово изнасилване и убийство в Индия, 04 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nov-sluchai-na-grupovo-

iznasilvane-i-ubiistvo-v-indiya.html 

2. Бърнанке прогнозира значителен ръст на икономиката в САЩ, 04 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/barnanke-

prognozira-znachitelen-rast-na-ikonomikata-v-sasht-prez-2014-g.html 

3. Закъснения на полетите в Брюксел след инцидент с работник, 04 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zakasneniya-na-poletite-

v-bryuksel-sled-intsident-s-rabotnik.html 

4. Египет срещу изявление на Катар в подкрепа на "Мюсюлмански братя", 

04 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/egipet-

sreshtu-izyavlenie-na-katar-v-podkrepa-na-myusyulmanski-bratya.html 

5. Срутване в руска мина блокира трима души, 05 януари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/srutvane-v-ruska-mina-blokira-trima-

dushi.html 

6. Фен на сериал "бърка" дрога с бетонобъркачка, 05 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/fen-na-serial-barka-droga-s-

betonobarkachka.html 

7. Пожар унищожи природен резерват в Аржентина, 05 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pozhar-unishtozhi-priroden-

rezervat-v-arzhentina.html 

8. Малък самолет кацна на магистрала в Ню Йорк, 05 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/malak-samolet-katsna-na-

magistrala-v-nyu-iork.html 

9. Хиляди по улиците на Банкок искат оставка, 05 януари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/hilyadi-po-ulitsite-na-bankok-iskat-

ostavka.html 
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10. АНС мълчи дали са подслушвани конгресмени, 05 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ans-malchi-dali-sa-podslushvani-

kongresmeni.html 

11. Американски ледоразбивач ще помогне на закъсалия "Академик 

Шокалски", 05 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-ledorazbivach-shte-pomogne-na-

zakasaliya-akademik-shokalski.html 

12. 29 ранени при аварийно кацане в Медина, 05 януари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/29-raneni-pri-avariino-katsane-v-

medina.html 

13. САЩ призоваха гражданите си да не пътуват до Ливан, 06 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-prizovaha-grazhdanite-si-

da-ne-patuvat-do-livan.html 

14. Над 30 000 африкански имигранти протестираха в Тел Авив, 06 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-30-000-afrikanski-

imigranti-protestiraha-v-tel-aviv.html 

15. Ирански поклонници пострадаха при аварийно кацане в Медина, 06 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/iranski-

poklonnitsi-postradaha-pri-avariino-katsane-v-medina.html 

16. Преговори в Южен Судан - за примирие и освободени затворници, 06 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pregovori-v-

yuzhen-sudan-za-primirie-i-osvobodeni-zatvornitsi.html 

17. Голяма опозиционна група в Сирия с предупреждение към 

джихадистите, 06 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/golyama-opozitsionna-grupa-v-siriya-s-

preduprezhdenie-kam-dzhihadistite.html 

18. Мъж загина заради наводненията в Лондон, циклон връхлетя Италия, 

06 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mazh-zagina-

zaradi-navodneniyata-v-london-tsiklon-vrahletya-italiya.html 

19. Денис Родман намира Северна Корея за "не чак толкова лоша страна", 

06 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/denis-rodman-

namira-severna-koreya-za-ne-chak-tolkova-losha-strana.html 
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20. Ватикана: Папата не е смекчил позицията си за хомосексуализма, 06 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vatikana-papata-

ne-e-smekchil-pozitsiyata-si-za-homoseksualizma.html 

21. Адвокати с перуки на протест в Лондон, 06 януари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/advokati-s-peruki-na-protest-v-london.html 

22. Колорадо свършва запасите си от марихуана, 06 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kolorado-svarshva-zapasite-si-ot-

marihuana.html 

23. Екзекуцията на чичото на Ким Чен Ун чрез разкъсване от кучета била 

шега, 07 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ekzekutsiyata-na-chichoto-na-kim-che-nun-

chrez-razkasvane-ot-kucheta-bila-shega.html 

24. 30 жертви на въоръжено нападение в Нигерия, 07 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/30-zhertvi-na-vaorazheno-

napadenie-v-nigeriya.html 

25. Експлозия на трансформатор в Манхатън, 07 януари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/eksploziya-na-transformator-v-

manhatan.html 

26. Хиляди православни отпразнуваха Рождество във Витлеем, 07 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hilyadi-pravoslavni-

otpraznuvaha-rozhdestvo-vav-vitleem.html 

27. Чарли Шийн се пошегувал за новия си брак, 07 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/charli-shiin-se-posheguval-za-

noviya-si-brak.html 

28. Крайна мярка срещу готвени съкращения във Франция: работници 

взеха директори за заложници, 07 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kraina-myarka-sreshtu-gotveni-sakrashteniya-

vav-frantsiya-rabotnitsi-vzeha-direktori-za-zalozhnitsi.html 

29. Гърция поставя акцент върху банковия съюз и социалната кохезия в 

ЕС, 07 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/svetut/gartsiya-

postavya-aktsent-varhu-bankoviya-sayuz-i-sotsialnata-koheziya-v-es.html 
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30. Гилдията на режисьорите в САЩ обяви фаворитите си, 08 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/kultura/gildiyata-na-

rezhisiorite-v-sasht-obyavi-favoritite-si.html 

31. Новият кмет на фалиралия Детройт призова гражданите да не напускат 

града, 08 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/noviyat-kmet-na-faliraliya-detroit-prizova-

grazhdanite-da-ne-napuskat-grada.html 

32. Сирия предаде първата партида от подлежащия на унищожение 

арсенал, 08 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/siriya-predade-parvata-partida-ot-

podlezhashtiya-na-unishtozhenie-arsenal.html 

33. Британската полиция незаконно е убила човек, 08 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/britanskata-politsiya-nezakonno-

e-ubila-chovek.html 

34. Барозу поздрави гърците за проявата на смелост и достойнство, 08 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/barozu-pozdravi-

gartsite-za-proyavata-na-smelost-i-dostoinstvo.html 

35. Вивиан Рединг публично благодари на Едуард Сноудън, 08 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vivian-reding-publichno-

blagodari-na-eduard-snoudan.html 

36. Денис Родман пя „Честит рожден ден" на Ким Чен Ун, 08 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/denis-rodman-pya-zchestit-

rozhden-den-na-kim-chen-un.html 

37. Британската полиция законно е убила човек, 08 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/britanskata-politsiya-nezakonno-

e-ubila-chovek.html 

38. Временният президент на ЦАР се оттегля от поста си, 08 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vremenniyat-prezident-na-tsar-

se-otteglya-ot-posta-si.html 

39. Експлозия в химически завод в Япония, 09 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/eksploziya-v-himicheski-zavod-v-yaponiya.html 
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40. Рекордните 97 млн. китайски туристи пътували в чужбина през 2013 г., 

09 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rekordnite-97-

mln-kitaiski-turisti-patuvali-v-chuzhbina-prez-2013-g.html 

41. Шумахер познавал пистата от години, но имал ужасно лош късмет, 09 

януари 2014 г., достъпно на: 

http://zonasport.btvnews.bg/article/formula1/shumaher-poznaval-pistata-ot-

godini-no-imal-uzhasno-losh-kasmet.html 

42. Телата на петима разстреляни намерени близо до Сочи, 09 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/telata-na-petima-razstrelyani-

namereni-blizo-do-sochi.html 

43. Първият румънец, заминал да работи във Великобритания на 1 януари, 

беше уволнен, 09 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/parviyat-rumanets-zaminal-da-raboti-vav-

velikobritaniya-na-1-yanuari-beshe-uvolnen.html 

44. Лидер на френската крайна десница иска ЕС да се срине, 09 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lider-na-frenskata-kraina-

desnitsa-iska-es-da-se-srine.html 

45. Бившият премиер на Люксембург обмисля поста председател на 

Европейската комисия, 09 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/bivshiyat-premier-na-lyuksemburg-obmislya-

posta-predsedatel-na-evropeiskata-komisiya.html 

46. Сноудън предал 1,7 млн. документа за разузнаването на САЩ, 09 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/snoudan-predal-

1-7-mln-dokumenta-za-razuznavaneto-na-sasht.html 

47. Президентът и премиерът на ЦАР подадоха оставки, 10 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/prezidentat-i-premierat-na-tsar-

podadoha-ostavki.html 

48. Русия към САЩ: Продължаваме да подкрепяме Асад, 10 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-kam-sasht-

prodalzhavame-da-podkrepyame-asad.html 
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49. Новият премиер на Тунис е Мехди Жома, 10 януари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/noviyat-premier-na-tunis-e-mehdi-

zhoma.html 

50. ЕП не трябва да плаща такса смет на френските власти, 10 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ep-ne-tryabva-da-plashta-

taksa-smet-na-frenskite-vlasti.html 

51. Почина Ариел Шарон, 11 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pochina-ariel-sharon.html 

52. Иран: Няма споразумение с Русия за "петрол срещу храни", 11 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/iran-nyama-

sporazumenie-s-rusiya-za-petrol-sreshtu-hrani.html 

53. Австриец от босненски произход и германец са жертвите на взрива във 

Виена, 12 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/avstriets-ot-bosnenski-proizhod-i-germanets-sa-

zhertvite-na-vzriva-vav-viena.html 

54. ЕС с нови насоки за социалните помощи за мигранти, 12 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-s-novi-nasoki-za-sotsialnite-

pomoshti-za-migranti.html 

55. Френската първа дама е приета в болница, 12 януари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/frenskata-parva-dama-e-prieta-v-

bolnitsa.html 

56. Екстремисти похитиха архиепископ на католическата църква в Сирия, 

12 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ekstremisti-

pohitiha-arhiepiskop-na-katolicheskata-tsarkva-v-siriya.html 

57. Малък пожар в международния делови център "Москва Сити", 12 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/malak-pozhar-v-

mezhdunarodniya-delovi-tsentar-moskva-siti.html 

58. Хасина Вазед положи клетва за трети мандат като премиер на 

Бангладеш, 12 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/hasina-vazed-polozhi-kletva-za-treti-mandat-

kato-premier-na-bangladesh.html 
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59. Арест за трети депутат от "Златна зора", 12 януари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/arest-za-treti-deputat-ot-zlatna-zora.html 

60. Четирима загинали при катастрофа на малък самолет в Германия, 12 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chetirima-

zaginali-pri-katastrofa-na-malak-samolet-v-germaniya.html 

61. Италианският военноморски флот спаси над 400 мигранти, 12 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/italianskiyat-

voennomorski-flot-spasi-nad-400-migranti.html 

62. Будисти нападнаха християнски храмове в Шри Ланка, 12 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/budisti-napadnaha-

hristiyanski-hramove-v-shri-lanka.html 

63. Полицията в Кайро използва сълзотворен газ срещу студенти, 12 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/politsiyata-v-

kairo-izpolzva-salzotvoren-gaz-sreshtu-studenti.html 

64. Плевнелиев посети хай-тек парк в сърцето на Китай, 13 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/plevneliev-poseti-hai-tek-park-

v-sartseto-na-kitai.html 

65. Силно земетресение край Пуерто Рико, 13 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/silno-zemetresenie-krai-puerto-riko.html 

66. "Самотният оцелял" оглави бокс-офиса в Северна Америка, 13 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kultura/samotniyat-

otselyal-oglavi-boks-ofisa-v-severna-amerika.html 

67. Хаити - 4 години след 7 по Рихтер, 13 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/haiti-4-godini-sled-7-po-rihter.html 

68. Най-грозната жена в света със съвети как да успеем, 13 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-groznata-zhena-v-sveta-sas-

saveti-kak-da-uspeem.html 

69. Създателят на автомата "Калашников" страдал от угризения на 

съвестта, 13 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sazdatelyat-na-avtomata-kalashnikov-stradal-ot-

ugrizeniya-na-savestta.html 
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70. Недостигът на вода в Китай - все по-голям проблем, 13 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nedostigat-na-voda-v-kitai-vse-

po-golyam-problem.html 

71. ООН опитва да събере 6,5 млрд. долара за засегнатите от войната 

сирийци, 13 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/oon-opitva-da-sabere-6-5-mlrd-dolara-za-

zasegnatite-ot-voinata-siriitsi.html 

72. Сергей Лавров отвърна с ушанка на картофа на Джон Кери, 13 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sergei-lavrov-otvarna-s-

ushanka-na-kartofa-na-dzhon-keri.html 

73. Автомобил, зареден с 1 кг експлозив, е открит в Париж, 13 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/avtomobil-zareden-s-1-kg-

eksploziv-e-otkrit-v-parizh.html 

74. Стрелба в американско кино, 13 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/strelba-v-amerikansko-kino.html 

75. Лекарка осъдена условно на смърт в Китай за трафик на бебета, 14 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lekarka-osadena-

uslovno-na-smart-v-kitai-za-trafik-na-bebeta.html 

76. Русия ще строи два енергоблока в в унгарската АЕЦ „Пакш", 14 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-shte-stroi-dva-

energobloka-v-v-ungarskata-aets-zpaksh.html 

77. Разкъсваната от война Сирия - основен производител и потребител на 

каптагон, 14 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/razkasvanata-ot-voina-siriya-osnoven-

proizvoditel-i-potrebitel-na-kaptagon.html 

78. Българските и румънските имигранти носят повече ползи, отколкото 

разходи, 14 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/balgarskite-i-rumanskite-imigranti-nosyat-

poveche-polzi-otkolkoto-razhodi.html 

79. Оланд призна за проблеми в личния си живот, 14 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/oland-prizna-za-problemi-v-

lichniya-si-zhivot.html 
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80. Полицията в ГДР продавала кръв на затворници срещу чужда валута, 

14 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/politsiyata-v-

gdr-prodavala-krav-na-zatvornitsi-sreshtu-chuzhda-valuta.html 

81. Оланд призна, че минава през болезнен период в личния си живот, 14 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/oland-prizna-za-

problemi-v-lichniya-si-zhivot.html 

82. "Социален туризъм" - най-омразният израз за германците, 15 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sotsialen-turizam-nai-

omrazniyat-izraz-za-germantsite.html 

83. Най-малко 22 жертви на свлачища във Филипините, 15 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-22-zhertvi-na-

svlachishta-vav-filipinite.html 

84. 250 пожара в Австралия за нощ, 15 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/250-pozhara-v-avstraliya-za-nosht.html 

85. Японски военен кораб и рибарска лодка се сблъскаха, 15 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yaponski-voenen-korab-i-

ribarska-lodka-se-sblaskaha.html 

86. Сноудън влиза в съвета на директорите на фондация "Свобода на 

печата", 15 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/snoudan-vliza-v-saveta-na-direktorite-na-

fondatsiya-svoboda-na-pechata.html 

87. Европарламентът подкрепи свободата на движение в ЕС, 15 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/evroparlamentat-

podkrepi-svobodata-na-dvizhenie-v-es.html 

88. Дейвид Камерън отказва захарта за ден, 15 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/deivid-kameran-otkazva-zaharta-za-den.html 

89. САЩ имат достъп дори до компютри, несвързани с интернет, 15 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-imat-

dostap-dori-do-kompyutri-nesvarzani-s-internet.html 

90. Поне трима убити и 25 ранени при атентат в Ливан, 16 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pone-trima-ubiti-i-25-raneni-pri-

atentat-v-livan.html 
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91. Пропастта бедни-богати - основен риск за света в следващите 10 г., 16 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/propastta-bedni-

bogati-osnoven-risk-za-sveta-v-sledvashtite-10-g.html 

92. Инфлацията в еврозоната спада през декември, 16 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/inflatsiyata-v-evrozonata-spada-

prez-dekemvri.html 

93. Британски полицаи разбиха международна педофилска онлайн мрежа, 

16 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/britanski-

politsai-razbiha-mezhdunarodna-pedofilska-onlain-mrezha.html 

94. Недоволен от Оланд изсипа тонове тор пред парламента, 16 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nedovolen-ot-oland-

izsipa-tonove-tor-pred-parlamenta.html 

95. Дългът на САЩ към Китай достигна рекордните $1,317 трилиона, 16 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dalgat-na-sasht-

kam-kitai-dostigna-rekordnite-1-317-triliona.html 

96. "Джебхат ан Нусра" пое отговорност за атентата в Ливан, 16 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dzhebhat-an-nusra-poe-

otgovornost-za-atentata-v-livan.html 

97. Британската полиция арестува 2 жени за терористична дейност, 16 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/britanskata-

politsiya-2-zheni-za-teroristichna-deinost.html 

98. Стотици пожарникари се борят с пожар край Ел Ей, 16 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/stotitsi-pozharnikari-se-boryat-s-

pozhar-krai-el-ei.html 

99. Актът за шофиране с очилата на Гугъл беше отменен, 17 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/aktat-za-shofirane-s-ochilata-

na-gugal-beshe-otmenen.html 

100. Лекарите не пускат Оланд при първата дама, 17 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lekarite-ne-puskat-oland-pri-

parvata-dama.html 

101. Законопроект за забрана на думата "нацист" предизвика гняв в 

Израел, 17 януари 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/zakonoproekt-za-zabrana-na-dumata-natsist-

predizvika-gnyav-v-izrael.html 

102. Лявоцентристки лидер стана премиер на Чехия – иска тесни връзки с 

ЕС, 17 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/lyavotsentristki-lider-stana-premier-na-chehiya-

iska-tesni-vrazki-s-es.html 

103. Вигенин успокои Острова: Икономиката ни расте, българите нямат 

причина да емигрират, 18 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/vigenin-uspokoi-ostrova-ikonomikata-ni-raste-

balgarite-nyamat-prichina-da-emigrirat.html 

104. Хиляди арменци на протест срещу нов пенсионен закон, 18 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hilyadi-armentsi-na-

protest-sreshtu-nov-pensionen-zakon.html 

105. Нови течове на радиоактивна вода от АЕЦ „Фукушима - 1", 18 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/novi-techove-na-

radioaktivna-voda-ot-aets-zfukushima-1.html 

106. Над 100 000 украинци на протест срещу ограниченото им право на 

демонстрации, 19 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/nad-100-000-ukraintsi-na-protest-sreshtu-

ogranichenoto-im-pravo-na-demonstratsii.html 

107. 200 000 на площада в Киев, протестиращи в сблъсъци с полицията, 19 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-100-000-

ukraintsi-na-protest-sreshtu-ogranichenoto-im-pravo-na-demonstratsii.html 

108. Обама: Марихуаната не е по-опасна от алкохола, 20 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-marihuanata-ne-e-po-

opasna-ot-alkohola.html 

109. Ислямистка група в Северен Кавказ заплашва олимпиадата в Сочи, 20 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/islyamistka-

grupa-v-severen-kavkaz-zaplashva-olimpiadata-v-sochi.html 

110. Башар Асад: Има голяма вероятност да се кандидатирам за президент, 

20 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bashar-asad-

ima-golyama-veroyatnost-da-se-kandidatiram-za-prezident.html 
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111. Гръцкият дълг не бил преструктуриран заради отказ на Папандреу, 20 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gratskiyat-dalg-

ne-bil-prestrukturiran-zaradi-otkaz-na-papandreu.html 

112. Безработните по света се увеличили с 5 млн. души през миналата 

година, 20 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/bezrabotnite-po-sveta-se-uvelichili-s-5-mln-

dushi-prez-minalata-godina.html 

113. "Елементи" от режима на Асад настоявали за край на войната, 20 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/elementi-ot-

rezhima-na-asad-nastoyavali-za-krai-na-voinata.html 

114. Сърбия започва преговори за присъединяване към ЕС, 21 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sarbiya-zapochva-pregovori-

za-prisaedinyavane-kam-es.html 

115. Процесът срещу Мохамед Морси започва на 16 февруари, 21 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protsesat-sreshtu-

mohamed-morsi-zapochva-na-16-fevruari.html 

116. Ердоган: Няма нищо по-лошо от сегашното управление в Дамаск, 21 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-nyama-

nishto-po-losho-ot-segashnoto-upravlenie-v-damask.html 

117. Едуард Сноудън е кандидат-ректор на уиверситета в Глазгоу, 21 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/eduard-snoudan-

e-kandidat-rektor-na-uiversiteta-v-glazgou.html 

118. Британската опозиция обвини правителството, че бави реформата на 

пъбовете, 21 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/britanskata-opozitsiya-obvini-pravitelstvoto-

che-bavi-reformata-na-pabovete.html 

119. Стрелба в американски университет, един убит, 22 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/strelba-v-amerikanski-universitet-

edin-ubit.html 

120. Снимките на мъчения, извършвани в Сирия, са фалшиви, 22 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/snimkite-na-macheniya-

izvarshvani-v-siriya-sa-falshivi.html 
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121. Един загина, трима са в неизвестност след взрив в руска мина, 22 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/edin-zagina-

trima-sa-v-neizvestnost-sled-vzriv-v-ruska-mina.html 

122. Край бреговете на Ангола изчезна гръцки танкер, 22 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/krai-bregovete-na-angola-

izchezna-gratski-tanker.html 

123. Румъния хвана хакер, разбил пощите на Обама и Буш, 23 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rumaniya-hvana-haker-razbil-

poshtite-na-obama-i-bush.html 

124. Най-малко 21 загинали при тежка катастрофа в Турция, 23 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-21-zaginali-

pri-tezhka-katastrofa-v-turtsiya.html 

125. Лидерът на "Ал Кайда" призова сирийските джихадисти да спрат 

братоубийствените сблъсъци, 23 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/liderat-na-al-kaida-prizova-siriiskite-

dzhihadisti-da-sprat-bratoubiistvenite-sblasatsi.html 

126. Групово изнасилване в Индия по нареждане на старейшини, 23 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/grupovo-

iznasilvane-v-indiya-po-narezhdane-na-stareishini.html 

127. КНДР обяви, че е спряла да дразни Юга и е готова на сътрудничество, 

24 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kndr-obyavi-

che-e-spryala-da-drazni-yuga-i-e-gotova-na-satrudnichestvo.html 

128. Бийбър напусна ареста срещу 2 500 долара гаранция (СНИМКИ), 24 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/biibar-

napusna-aresta-sreshtu-2-500-dolara-garantsiya-snimki.html 

129. Германия и Франция привикват украински посланици с 

предупреждение, 24 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/germaniya-i-frantsiya-privikvat-ukrainski-

poslanitsi-s-preduprezhdenie.html 

130. Четирима служители на посолството в Египет отвлечени в Триполи, 

25 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chetirima-

sluzhiteli-na-posolstvoto-v-egipet-otvlecheni-v-tripoli.html 
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131. Янукович предложи на опозиционния лидер Яценюк да стане 

премиер, 25 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-na-krastopat-19.html 

132. Оланд обяви раздялата си с Валери Трирвильор, 25 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/oland-obyavi-razdyalata-si-s-

valeri-trirvilior.html 

133. Дебела снежна покривка блокира транспорта в Румъния, 25 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/debela-snezhna-pokrivka-

blokira-transporta-v-rumaniya.html 

134. 3 г. от революцията в Египет, 29 загинаха в сблъсъци на 

демонстрациите, 25 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/3-g-ot-revolyutsiyata-v-egipet-29-zaginaha-v-

sblasatsi-na-demonstratsiite.html 

135. Лидерите на опозицията в Украйна готови да оглавят правителство по 

предложение на Янукович, 25 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-na-krastopat-19.html 

136. Пилот на самолет припадна, пътник пое управлението, 26 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pilot-na-samolet-pripadna-

patnik-poe-upravlenieto.html 

137. Американската полиция хвана руснак по подозрение, че има бомба, 

26 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanskata-politsiya-hvana-rusnak-po-

podozrenie-che-ima-bomba.html 

138. Жертвите на сблъсъците в Египет станаха почти 50, 26 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zhertvite-na-sblasatsite-v-egipet-

stanaha-pochti-50.html 

139. Четирима войници са били убити при Синайския полуостров, 26 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chetirima-

voinitsi-sa-bili-ubiti-pri-sinaiskiya-poluostrov.html 

140. Франсоа Оланд и Валери Трирвильор с първи появи след раздялата, 

27 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/fransoa-oland-

i-valeri-trirvilior-s-parvi-poyavi-sled-razdyalata.html 
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141. Автобус с българи се преобърна в Турция, 27 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/avtobus-s-balgari-se-preobarna-v-

turtsiya.html 

142. АНС наблюдава и приложенията за смартфони, 27 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ans-nablyudava-i-prilozheniyata-

za-smartfoni.html 

143. Камерън подложен на тежки критики заради "приемливия" брой 

емигранти, 28 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kameran-podlozhen-na-tezhki-kritiki-zaradi-

priemliviya-broi-emigranti.html 

144. Мост падна върху магистрала в Рио (СНИМКИ), 28 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/most-padna-varhu-magistrala-v-

rio-snimki.html 

145. Руска медийна компания уволни цял отдел заради публикация за 

Гьобелс, 28 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ruska-mediina-kompaniya-uvolni-tsyal-otdel-

zaradi-publikatsiya-za-giobels.html 

146. Холограма на Ердоган се появи в Измир, 28 януари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/holograma-na-erdogan-se-poyavi-v-

izmir.html 

147. Фидел Кастро се срещна с Дилма Русеф в Хавана, 28 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/fidel-kastro-se-sreshtna-s-dilma-

rusef-v-havana.html 

148. „Стандард енд Пуърс” понижи рейтинга на Украйна, 28 януари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zstandard-end-puars-ponizhi-

reitinga-na-ukraina.html 

149. Обама на битка срещу пропастта „бедни-богати” в САЩ, 29 януари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-na-bitka-sreshtu-

propastta-zbedni-bogati-v-sasht.html 

150. Един от най-богатите бизнесмени в Китай арестуван за корупция, 29 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/edin-ot-nai-

bogatite-biznesmeni-v-kitai-arestuvan-za-koruptsiya.html 
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151. Украйна дължи 2,7 млрд. долара за руски газ, 29 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-dalzhi-2-7-mlrd-dolara-

za-ruski-gaz.html 

152. Властта в Киев прие закона за амнистията, опозицията го отхвърли, 

30 януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vlastta-v-kiev-

prie-zakona-za-amnistiyata-opozitsiyata-go-othvarli.html 

153. Печки по спирките, 30 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/pechki-po-spirkite.html 

154. Ново обвинение срещу Бийбър! (СНИМКИ), 30 януари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/novo-obvinenie-sreshtu-biibar-

snimki.html 

155. Янукович излезе в болничен, 30 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-na-krastopat-22.html 

156. Полицията в Австрия разби балканска мрежа за трафик на хора, 31 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/kriminalno/politsiyata-

v-avstriya-razbi-balkanska-mrezha-za-trafik-na-hora.html 

157. 4 г. затвор за лекар след смърт на пациент при пластична операция, 31 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/4-g-zatvor-za-

lekar-sled-smart-na-patsient-pri-plastichna-operatsiya.html 

158. Целият източен свят посрещна Годината на дървения кон (видео), 31 

януари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/video/news/tseliyat-

iztochen-svyat-posreshtna-godinata-na-darveniya-kon-video.html 

159. МВР на Украйна не изключва "Беркут" да са убили двама 

демонстранти, 31 януари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/mvr-na-ukraina-ne-izklyuchva-berkut-da-sa-

ubili-dvama-demonstranti.html 

160. Броят на сирийските бежанци достигна 2,3 млн. души, 01 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/broyat-na-siriiskite-

bezhantsi-dostigna-2-3-mln-dushi.html 

161. Хиляди испанци на протест с искане за разрешаване на абортите, 01 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hilyadi-

ispantsi-na-protest-s-iskane-za-razreshavane-na-abortite.html 
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162. Кметът на Рим е разследван за бягство на слонове, 01 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kmetat-na-rim-e-razsledvan-

za-byagstvo-na-slonove.html 

163. Отвлеченият Булатов бил в "добро здраве", имал само "драскотина", 

01 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/otvlecheniyat-bulatov-bil-v-dobro-zdrave-imal-

samo-draskotina.html 

164. Хора на кандидат президент в Афганистан са били убити, 01 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hora-na-

kandidat-prezident-v-afganistan-sa-bili-ubiti.html 

165. Обама с надежда за по-легитимно правителство в Украйна, 02 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-s-

nadezhda-za-po-legitimno-pravitelstvo-v-ukraina.html 

166. Боен арсенал открит в кола в Гърция, 02 февруари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/boen-arsenal-otkrit-v-kola-v-gartsiya.html 

167. Кораби на китайската брегова навлязоха в спорни води, 02 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/korabi-na-kitaiskata-

bregova-navlyazoha-v-sporni-vodi.html 

168. Видео показва как сирийски бунтовници обезглавяват 

проправителствен боец, 02 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/video-pokazva-kak-siriiski-buntovnitsi-

obezglavyavat-propravitelstven-boets.html 

169. Иран получи 500 млн. долара от замразените си активи, 02 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/iran-poluchi-500-mln-

dolara-ot-zamrazenite-si-aktivi.html 

170. Хеликоптери на режима в Сирия пуснаха варели с експлозиви над 

Алепо, 02 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/helikopteri-na-rezhima-v-siriya-pusnaha-vareli-

s-eksplozivi-nad-alepo.html 

171. Лондон публикува анти-имигрантски доклад, 03 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/london-publikuva-anti-

imigrantski-doklad.html 
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172. Американски бойни кораби пристигнаха в Черно море, 03 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-boini-

korabi-pristignaha-v-cherno-more.html 

173. Опашка на турско-българската граница, 03 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/opashka-na-tursko-balgarskata-

granitsa.html 

174. Ученик взе над 20 деца за заложници, уби учител и полицай в 

Москва, 03 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/uchenik-vze-nad-20-detsa-za-zalozhnitsi-ubi-

uchitel-i-politsai-v-moskva.html 

175. Ученикът похитител бил в конфликт с учителя си по география, 03 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/uchenik-vze-

nad-20-detsa-za-zalozhnitsi-ubi-uchitel-i-politsai-v-moskva.html 

176. Хакери съдят германския кабинет заради шпионажа на АНС, 03 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hakeri-sadyat-

germanskiya-kabinet-zaradi-shpionazha-na-ans.html 

177. ЕС обмисля допълнителна финансова помощ за Украйна, 03 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-obmislya-

dopalnitelna-finansova-pomosht-za-ukraina.html 

178. Година затвор за французин, измъчвал котарак, 04 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/godina-zatvor-za-frantsuzin-

izmachval-kotarak.html 

179. Великобритания под вода, зимни бури в Испания и САЩ, 05 

февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/velikobritaniya-pod-voda-zimni-buri-v-

ispaniya-i-sasht.html 

180. Неяснота около визитата на турския външен министър в България, 05 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turskiyat-

vanshen-ministar-otmeni-vizitata-si-v-balgariya.html 

181. ООН поиска от Ватикана да изправи пред съда свещениците 

педофили, 05 февруари 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/oon-poiska-ot-vatikana-da-izpravi-pred-sada-

sveshtenitsite-pedofili.html 

182. "Развален телефон" с посещението на турския външен министър в 

България, 05 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/turskiyat-vanshen-ministar-otmeni-vizitata-si-v-

balgariya.html 

183. Снежна виелица остави милион американци без ток, 05 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/snezhna-vielitsa-ostavi-

milion-amerikantsi-bez-tok.html 

184. АФП: България подобрява условията за живот на бежанците, 06 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/afp-

balgariya-podobryava-usloviyata-za-zhivot-na-bezhantsite.html 

185. Букурещ сезира ЕК за заемите за румънски студенти на Острова, 06 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bukuresht-

sezira-ek-za-zaemite-za-rumanski-studenti-na-ostrova.html 

186. Бедняшките квартали на Стокхолм и възходът на националистите, 06 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bednyashkite-

kvartali-na-stokholm-i-vazhodat-na-natsionalistite.html 

187. Щети за 66 млн. евро след снега и леда в Словения, 06 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shteti-za-66-mln-evro-sled-

snega-i-leda-v-sloveniya.html 

188. Бранджелина ще присъстват на откриването на игрите в Сочи, 07 

февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/brandzhelina-shte-prisastvat-na-otkrivaneto-

na-igrite-v-sochi.html 

189. Митнически спор остави спортистите на САЩ в Сочи без йогурт, 07 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mitnicheski-

spor-ostavi-sportistite-na-sasht-v-sochi-bez-iogurt.html 

190. Старт на Игрите в Сочи, Русия ни "подари" Македония и 

Беломорието, 07 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/zapochna-paradat-na-igrite-v-sochi.html 
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191. Грип отне живота на над 420 души в Мексико, 08 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/grip-otne-zhivota-na-nad-420-

dushi-v-meksiko.html 

192. Румъния предлага на Швеция да забрани просията, 08 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rumaniya-predlaga-na-

shvetsiya-da-zabrani-prosiyata.html 

193. Спокойствие като след война в Босна, 08 февруари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/spokoistvie-kato-sled-voina-v-bosna.html 

194. Опасна игра на "предизвикателства" обхваща Фейсбук, 09 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/opasna-igra-na-

predizvikatelstva-obhvashta-feisbuk.html 

195. Стрелба и двама убити в православен храм на Сахалин, 09 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/strelba-i-dvama-ubiti-v-

pravoslaven-hram-na-sahalin.html 

196. 38% от италианците смятат за приемлив секса с малолетни, 09 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/38-ot-

italiantsite-smyatat-za-priemliv-seksa-s-maloletni.html 

197. ЕК ревизира взаимоотношенията си с Швейцария след референдума, 

09 февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ek-revizira-

vzaimootnosheniyata-si-s-shveitsariya-sled-referenduma.html 

198. Великобритания и Холандия искат 4,85 милиарда долара от 

Исландия, 10 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/velikobritaniya-i-holandiya-iskat-4-85-miliarda-

dolara-ot-islandiya.html 

199. Кметът на Ню Йорк обещава общински лични карти за бездомниците, 

10 февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kmetat-na-

nyu-iork-obeshtava-obshtinski-lichni-karti-za-bezdomnitsite.html 

200. Катастрофалните наводнения в Англия - най-мащабните от 248 г. 

насам, 11 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/katastrofalnite-navodneniya-v-angliya-nai-

mashtabnite-ot-248-g-nasam.html 
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201. Самолетна катастрофа в Алжир: 103 загинали, един е оцелял, 11 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/samoletna-

katastrofa-v-alzhir-103-zaginali.html 

202. Ходжсън категоричен: Какъв Джон Тери?! Той се отказа!, 12 

февруари 2014 г., достъпно на: 

http://zonasport.btvnews.bg/article/england/hodzhsan-kategorichen-kakav-

dzhon-teri-toi-se-otkaza.html 

203. Папата прикани католиците да не бърборят в църквата, 12 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/papata-prikani-katolitsite-

da-ne-barboryat-v-tsarkvata.html 

204. Обама увеличи минималното заплащане с 25%, 13 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-uvelichi-minimalnoto-

zaplashtane-s-25.html 

205. Берлускони гласи непозволено шоу за евровота, 13 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/berluskoni-glasi-nepozvoleno-

shou-za-evrovota.html 

206. Военните в Египет получиха благословията на Путин, 13 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/voennite-v-egipet-

poluchiha-blagosloviyata-na-putin.html 

207. Белгия разрешава и евтаназията на деца, 13 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/belgiya-razreshava-i-

evtanaziyata-na-detsa.html 

208. Камерън поиска помощ от ЕС за справяне с наводненията, 13 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kameran-

poiska-pomosht-ot-es-za-spravyane-s-navodneniyata.html 

209. Дантелените гащи - забранени в Митническия съюз, 14 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dantelenite-gashti-zabraneni-v-

mitnicheskiya-sayuz.html 

210. Андерш Брайвик иска Playstation 3, 14 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/andersh-braivik-iska-playstation-3.html 
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211. Протест срещу валутната девалвация в Казахстан, 15 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protest-sreshtu-valutnata-

devalvatsiya-v-kazahstan.html 

212. Великобритания е изправена пред „унищожителен екологичен 

инцидент", 17 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/velikobritaniya-e-izpravena-pred-

zunishtozhitelen-ekologichen-intsident.html 

213. Трима студенти загинаха под рухнал покрив на университетска 

аудитория в Южна Корея, 17 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/trima-studenti-zaginaha-pod-ruhnal-pokriv-na-

universitetska-auditoriya-v-yuzhna-koreya.html 

214. Гюл одобрява законопроекта за контрол на интернет, 18 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gyul-odobryava-

zakonoproekta-za-kontrol-na-internet.html 

215. Световните лидери в "потрес", искат санкции за Янукович, 19 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/svetovnite-

lideri-v-potres-iskat-sanktsii-za-yanukovich.html 

216. В Киев е като по време на война, 19 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/boinoto-pole-v-kiev-se-prenese-i-v-drugi-

gradove.html 

217. Вторият транш от руския кредит за Украйна се отлага, 19 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vtoriyat-transh-ot-

ruskiya-kredit-za-ukraina-se-otlaga.html 

218. Армията на Украйна получи право да използва оръжие, 19 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/armiyata-na-ukraina-

poluchi-pravo-da-izpolzva-orazhie.html 

219. Страх, омраза и снайперисти в Киев (ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО), 20 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/nasilieto-

pobedi-primirieto.html 

220. Външните министри на Франция, Германия и Полша предлагат 3 

точки за разрешаване на кризата в Украйна, 20 февруари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-v-plamatsi-4.html 
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221. ЕС налага санкции на Украйна, 20 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-v-plamatsi-7.html 

222. Пратеници на ЕС предлагат 3 точки за разрешаване на кризата в 

Украйна, 20 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-v-plamatsi-4.html 

223. Янукович съгласен за нови избори, ЕС налага санкции на Украйна, 20 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-v-

plamatsi-7.html 

224. Виктор Янукович съгласен за нови избори, 20 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-v-plamatsi-7.html 

225. Сърцето на Украйна потъна в мрак и кръв (ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО 

+ СНИМКИ), 20 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/nasilieto-pobedi-primirieto.html 

226. Николас Мадуро се закани да спре Си Ен Ен във Венецуела, 21 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nikolas-

maduro-se-zakani-da-spre-si-en-en-vav-venetsuela.html 

227. Бой в парламента на Украйна, 21 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainski-demonstranti-strelyat-po-

militsioneri.html 

228. Адът на Путин: Украйна в пламъци, 21 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/adat-na-putin-ukraina-v-plamatsi.html 

229. Слухове за бягство на президента Янукович в Харков, 22 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sluhove-za-byagstvo-na-

prezidenta-yanukovich-v-harkov.html 

230. Следите на президента Янукович се изгубиха, 22 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sluhove-za-byagstvo-na-

prezidenta-yanukovich-v-harkov.html 

231. Сблъсъци с полицията на протест срещу ново летище в Нант, 23 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sblasatsi-s-

politsiyata-na-protest-sreshtu-novo-letishte-v-nant.html 
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232. Прогнозите за „социален туризъм" на Острова не се сбъднали, 24 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/prognozite-za-

zsotsialen-turizam-na-ostrova-ne-se-sbadnali.html 

233. Виктор Янукович е обявен за издирване, 24 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/viktor-yanukovich-e-obyaven-za-

izdirvane.html 

234. Euronews махна снимка с боядисания паметник - била противоречива, 

25 февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/euronews-

mahna-snimkata-s-boyadisaniya-pametnik-bila-protivorechiva.html 

235. Украйна ще има ново правителство в четвъртък, 25 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-shte-ima-novo-

pravitelstvo-v-chetvartak.html 

236. Руските танкове дойдоха в Севастопол, 25 февруари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruskite-tankove-doidoha-v-sevastopol.html 

237. Съдът в Киев със заповед за задържане на Янукович, 25 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sadat-v-kiev-sas-

zapoved-za-zadarzhane-na-yanukovich.html 

238. Европейски железничари протестират срещу отварянето на ЖП 

пазара, 25 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/evropeiski-zheleznichari-protestirat-sreshtu-

otvaryaneto-na-zhp-pazara.html 

239. Гърция си спазари 15% по-евтин газ от Русия, 25 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gartsiya-si-spazari-15-po-evtin-

gaz-ot-rusiya.html 

240. Управляващата коалиция в Румъния се разпадна, 25 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/upravlyavashtata-koalitsiya-v-

rumaniya-se-razpadna.html 

241. Бивш затворник от Гуантанамо заподозрян в терористична дейност в 

Сирия, 25 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/bivsh-zatvornik-ot-guantanamo-zapodozryan-v-

teroristichna-deinost-v-siriya.html 
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242. Радикални ислямисти избиха 43 момчета в училище в Нигерия, 25 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/radikalni-

islyamisti-izbiha-43-momcheta-v-uchilishte-v-nigeriya.html 

243. Матео Ренци получи доверието на конгреса, 25 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mateo-rentsi-chaka-vot-na-

doverie-ot-kongresa.html 

244. Руски ултраси биха фенове на Борусия в Санкт Петербург, 25 

февруари 2014 г., достъпно на: 

http://zonasport.btvnews.bg/article/champions-league/ruski-ultrasi-biha-fenove-

na-borusija-v-sankt-peterburg.html 

245. Украйна ликвидира спецчастите "Беркут", 26 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-likvidira-spetschastite-

berkut.html 

246. Двойка намери златни монети за 10 млн. долара в задния си двор, 26 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dvoika-

nameri-zlatni-moneti-za-10-mln-dolara-v-zadniya-si-dvor.html 

247. Бионсе с концерт в Бирмингам, 26 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/bionse-s-kontsert-v-birmingam.html 

248. Кои са номинираните за Оскар 2014?, 26 февруари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/video/video/tazi-sutrin/koi-sa-nominiranite-za-oskar-

2014.html 

249. Москва планира специална комисия да следи събитията в Украйна, 26 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/moskva-

planira-spetsialna-komisiya-da-sledi-sabitiyata-v-ukraina.html 

250. Специална комисия в Москва ще следи събитията в Украйна, 26 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/moskva-

planira-spetsialna-komisiya-da-sledi-sabitiyata-v-ukraina.html 

251. Почина легендарният китарист Пако де Лусия, 26 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/pochina-legendarniyat-kitarist-

pako-de-lusiya.html 
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252. Дженерал мотърс изтегля половин милион дефектни коли, 26 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dzheneral-

motars-izteglya-polovin-milion-defektni-koli.html 

253. Арестуваха за кражба шофьор и бодигард на Джъстин Бийбър, 26 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/arestuvaha-

za-krazhba-shofior-i-bodigard-na-dzhastin-biibar.html 

254. Смъртни присъди за 26 души, готвели атентат срещу Суецкия канал, 

26 февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/smartni-

prisadi-za-26-dushi-gotveli-atentat-sreshtu-suetskiya-kanal.html 

255. Гюл утвърди закона, засилващ контрола върху правосъдието, 26 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gyul-utvardi-

zakona-zasilvasht-kontrola-varhu-pravosadieto.html 

256. Втори ден протести срещу правителството на Ердоган, 26 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vtori-den-protesti-

sreshtu-pravitelstvoto-na-erdogan.html 

257. Взрив и сблъсъци в Крим, има ранени хора, 26 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/sblasatsi-v-krim-putin-naredi-

proverka-na-boegotovnostta-na-voiskite.html 

258. Янукович готвел операция, способна да убие хиляди хора, 26 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yanukovich-

gotvel-operatsiya-sposobna-da-ubie-hilyadi-hora.html 

259. Над 170 бунтовници са убити от сирийската армия край Дамаск, 26 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-170-

buntovnitsi-sa-ubiti-ot-siriiskata-armiya-krai-damask.html 

260. Воюващите в Южен Судан застрелват пациенти в болничните им 

легла, 26 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/voyuvashtite-v-yuzhen-sudan-zastrelvat-

patsienti-v-bolnichnite-im-legla.html 

261. Взрив и сблъсъци в Крим, има над 20 ранени, 26 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/sblasatsi-v-krim-putin-naredi-

proverka-na-boegotovnostta-na-voiskite.html 
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262. Взрив, сблъсъци и труп в Крим, има над 20 ранени, 26 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/sblasatsi-v-krim-putin-naredi-

proverka-na-boegotovnostta-na-voiskite.html 

263. Кейти Пери и Джон Мейър са се разделили?, 26 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/keiti-peri-i-dzhon-meiar-sa-se-

razdelili.html 

264. В севернокорейски лагери кучетата разкъсват деца, а убийствата се 

награждават, 26 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/v-severnokoreiski-lageri-kuchetata-razkasvat-

detsa-a-ubiistvata-se-nagrazhdavat.html 

265. От Сирия е изнесена партида иприт, 26 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ot-siriya-e-iznesena-partida-iprit.html 

266. Майданът иска Арсений Яценюк за премиер, 26 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/revolyutsiya-v-ukraina-5.html 

267. ЕП иска да се криминализира ползването на услугите на проститутки, 

26 февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ep-iska-da-

se-kriminalizira-polzvaneto-na-uslugite-na-prostitutki.html 

268. Доживотен затвор за убиеца на британски войник, 26 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dozhivoten-zatvor-za-ubietsa-

na-britanski-voinik.html 

269. "Майдан" иска Арсений Яценюк за премиер, 26 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/revolyutsiya-v-ukraina-5.html 

270. 30 000 исландци поискаха референдум за влизане в ЕС, 26 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/30-000-islandtsi-

poiskaha-referendum-za-vlizane-v-es.html 

271. Въоръжени превзеха парламента в Крим и издигнаха руския флаг, 27 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vaorazheni-

prevzeha-parlamenta-v-krim-i-izdignaha-ruskiya-flag.html 

272. 200 000 европейци срещу белгийския закон за евтаназия на деца, 27 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/200-000-

evropeitsi-sreshtu-belgiiskiya-zakon-za-evtanaziya-na-detsa.html 
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273. Нов компроматен запис на Ердоган изтече в мрежата, 27 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nov-kompromaten-zapis-

na-erdogan-izteche-v-mrezhata.html 

274. Янукович се обяви за президент, поиска защита от Русия и я получи, 

27 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/yanukovich-se-obyavi-za-prezident-poiska-

zashtita-ot-rusiya-i-ya-poluchi.html 

275. Подготовка за червения килим преди „Оскарите”, 27 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/video/news/podgotovka-za-

cherveniya-kilim-predi-zoskarite.html 

276. Давутоглу: Малко страни имат отношения като нашите, 27 февруари 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/davutoglu-

malko-strani-imat-otnosheniya-kato-nashite.html 

277. Оправдаха Кристиан Вулф, 27 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/opravdaha-kristian-vulf.html 

278. Европа с рекорд - цяла година без жертви в самолетни катастрофи, 27 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/evropa-s-

rekord-tsyala-godina-bez-zhertvi-v-samoletni-katastrofi.html 

279. Върховната рада избра Арсений Яценюк за премиер на Украйна, 27 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/varhovnata-

rada-izbra-arsenii-yatsenyuk-za-premier-na-ukraina.html 

280. Гръцките депутати похарчили 17 000 евро за кафе и сладки, 27 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gratskite-

deputati-poharchili-17-000-evro-za-kafe-i-sladki.html 

281. Виктор Янукович дава пресконференция в петък, 27 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/viktor-yanukovich-dava-

preskonferentsiya-v-petak.html 

282. Руски спортисти дишали ксенон, за да печелят медали в Сочи, 27 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruski-sportisti-

dishali-ksenon-za-da-pechelyat-medali-v-sochi.html 



 
 

304 
 

283. Регионален конфликт зрее около Симферопол, 27 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/regionalen-konflikt-zree-okolo-

simferopol.html 

284. Белият дом днес предупреди Русия да се въздържа от провокации в 

украинската криза, 27 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/beliyat-dom-dnes-predupredi-rusiya-da-se-

vazdarzha-ot-provokatsii-v-ukrainskata-kriza.html 

285. Белият дом предупреди Русия да се въздържа от провокации в 

украинската криза, 27 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/beliyat-dom-dnes-predupredi-rusiya-da-se-

vazdarzha-ot-provokatsii-v-ukrainskata-kriza.html 

286. Библиотека дава достъп до секретни документи от мандата на Бил 

Клинтън, 28 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/biblioteka-dava-dostap-do-sekretni-dokumenti-

ot-mandata-na-bil-klintan.html 

287. 13 деца загинаха в автобусна катастрофа в Тайланд, 28 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/13-detsa-zaginaha-v-

avtobusna-katastrofa-v-tailand.html 

288. Руски военни блокираха летище в Крим, 28 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruski-voenni-blokiraha-letishte-v-

krim.html 

289. Летище в Крим под обсада, 28 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ruski-voenni-blokiraha-letishte-v-krim.html 

290. И.д. президентът на Украйна свиква националния Съвет за сигурност, 

28 февруари 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/revolyutsiya-v-ukraina-7.html 

291. Протести във Венецуела въпреки почивните дни, 28 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protesti-vav-venetsuela-vapreki-

pochivnite-dni.html 

292. Навални поставен под домашен арест, 28 февруари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/navalni-postaven-pod-domashen-arest.html 
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293. 23% от гърците живеят под прага на бедността, 28 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/23-ot-gartsite-zhiveyat-pod-

praga-na-bednostta.html 

294. Украйна иска Русия да екстрадира Янукович, 28 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-iska-rusiya-da-ekstradira-

yanukovich.html 

295. Янукович говори - гледайте на живо, 28 февруари 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/yanukovich-govori-gledaite-na-zhivo.html 

296. Демонстранти в сблъсъци с полицията в центъра на Атина, 28 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/demonstranti-

v-sblasatsi-s-politsiyata-v-tsentara-na-atina.html 

297. Янукович проговори: Аз съм законният президент на Украйна, 28 

февруари 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yanukovich-

govori-gledaite-na-zhivo.html 

298. Правителството на Италия спаси Рим от банкрут, 28 февруари 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pravitelstvoto-na-italiya-spasi-

rim-ot-bankrut.html 

299. Болница в Киев отказа да лекува бойци от „Беркут", 28 февруари 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bolnitsa-v-kiev-otkaza-da-

lekuva-boitsi-ot-zberkut.html 

300. Старт на карнавала в Рио, 01 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/start-na-karnavala-v-rio.html 

301. Трескава подготовка за "Оскар", 01 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/gallery/treskava-podgotovka-za-oskar.html 

302. 17 военни са ранени при взрив в мексиканска казарма, 01 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/17-voenni-sa-raneni-pri-vzriv-v-

meksikanska-kazarma.html 

303. Фестивал на пурата в Хавана, 01 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/festival-na-purata-v-havana.html 

304. Премиерът на Крим пое контрола върху силовите служби, иска 

помощ от Путин, 01 март 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/premierat-na-krim-poe-kontrola-varhu-vsichki-

silovi-sluzhbi.html 

305. ТВ водеща става зам.-секретар на украинския Съвет за сигурност, 01 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tv-vodeshta-stava-

zam-sekretar-na-ukrainskiya-savet-za-sigurnost.html 

306. "Газпром" напомни на Украйна за дълг от 1,55 млрд. долара, 01 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gazprom-napomni-na-

ukraina-za-dalg-ot-1-55-mlrd-dolara.html 

307. Русия изпрати над 6000 войници в Украйна, 01 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/revolyutsiya-v-ukraina-8.html 

308. Тежковъоръжени военни и картечници в столицата на Крим 

(СНИМКИ), 01 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/tezhkovaorazheni-voenni-i-kartechnitsi-v-

stolitsata-na-krim.html 

309. Хидинк поема Холандия след Световното, 01 март 2014 г., достъпно 

на: http://zonasport.btvnews.bg/article/football/hidink-poema-holandiya-sled-

svetovnoto.html 

310. ПЕС издигна Мартин Шулц за председател на ЕК, 01 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/na-kongresa-na-pes-stanishev-

deklarira-blizost-s-grazhdanite.html 

311. Нови ограничения за чуждестранните работници на Острова, 01 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/novi-ogranicheniya-za-

chuzhdestrannite-rabotnitsi-na-ostrova.html 

312. 27 убити при нападение в китайска ЖП гара, 01 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/27-ubiti-pri-napadenie-v-kitaiska-

zhp-gara.html 

313. Русия и Украйна са на прага на войната, 01 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/kremal-ofitsializira-ruskiya-desant-v-krim.html 

314. Броят на жертвите на терора на китайска жп гара достигна 33 души, 

02 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/broyat-na-

zhertvite-na-terora-na-kitaiska-zhp-gara-dostigna-33-dushi.html 
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315. 4 жертви и 60 ранени при инцидент на боливийски карнавал, 02 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/4-zhertvi-i-60-raneni-pri-

intsident-na-boliviiski-karnaval.html 

316. Сълзотворен газ срещу протест на чистачите в Рио де Жанейро, 02 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/salzotvoren-gaz-

sreshtu-protest-na-chistachite-v-rio-de-zhaneiro.html 

317. Червеният килим за Оскарите подгизна заради проливните дъждове, 

02 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/cherveniyat-kilim-za-oskarite-podgizna-

zaradi-prolivnite-dazhdove.html 

318. Насилието в Ирак взе над 700 жертви само за месец, 02 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nasilieto-v-irak-vze-nad-700-

zhertvi-samo-za-mesets.html 

319. Папата с призив за молитви за Украйна, 02 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/na-raba-na-voina-2.html 

320. Канада, Чехия и Литва викат посланици заради кримската криза, 02 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chehiya-i-litva-

vikat-poslanitsi-zaradi-krimskata-kriza.html 

321. Сащ, Канада и Франция бойкотират срещата на Г-8 в Сочи, 02 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/na-raba-na-voina.html 

322. Бойкот на срещата на Г-8 в Сочи, 02 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/na-raba-na-voina.html 

323. 10 кораба на украинския черноморски флот са напуснали Севастопол, 

02 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/na-raba-na-

voina-4.html 

324. Хиляди излязоха на проруски демонстрации в Русия и Украйна, 02 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hilyadi-izlyazoha-

na-proruski-demonstratsii-v-rusiya-i-ukraina.html 

325. Новоназначен шеф на украинския флот се "врече" на Русия, 02 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/novonaznachen-shef-na-

ukrainskiya-flot-se-vreche-na-rusiya.html 
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326. Стотици хиляди ортодоксални евреи на бунт срещу задължителната 

армия, 02 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/stotitsi-

hilyadi-ortodoksalni-evrei-na-bunt-sreshtu-zadalzhitelnata-armiya.html 

327. Катастрофа със 104 коли в Денвър, 02 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/katastrofa-sas-104-koli-v-denvar.html 

328. Френски инженер е застрелян в Либия, 02 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/frenski-inzhener-e-zastrelyan-v-libiya.html 

329. Звездите на червения килим на наградите "Оскар" 2014 (СНИМКИ), 

03 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/oscars2013/zvezdite-na-cherveniya-kilim-na-

nagradite-oskar-2014-snimki.html 

330. "Замръзналото кралство" спечели "Оскар" за най-добър анимационен 

филм, 03 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/oscars2013/zamraznaloto-kralstvo-specheli-

oskar-za-nai-dobar-animatsionen-film.html 

331. Дебютантката Лупита Нионг’о грабна "Оскар"-а за поддържаща 

женска роля, 03 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/oscars2013/debyutantkata-lupita-niong-o-

grabna-oskar-a-za-poddarzhashta-zhenska-rolya.html 

332. Вижте победителите в музикалните категории на "Оскар"-ите, 03 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/oscars2013/vizhte-

pobeditelite-v-muzikalnite-kategorii-na-oskar-ite.html 

333. "12 години в робство" спечели "Оскар"-а за най-добър филм, 03 март 
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г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/na-raba-na-voina-21.html 

419. Датски журналист беше освободен след 1 месец плен, 07 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/datski-zhurnalist-beshe-

osvoboden-sled-1-mesets-plen.html 



 
 

317 
 

420. Български журналист e нападнат в Симферопол, 07 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/video/video/news/balgarski-zhurnalist-e-

napadnat-v-simferopol.html 

421. Ердоган се закани да спира достъпа до Фейсбук, 07 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-se-zakani-da-spira-

dostapa-do-feisbuk.html 

422. И.д. президентът на Украйна спира руските версии на украинските 

сайтове, 07 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/i-d-

prezidenta-na-ukraina-spira-ruskite-versii-na-ukrainskite-saitove.html 

423. Кметът на Рио се самоглоби за хвърляне на боклук, 07 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kmetat-na-rio-se-samoglobi-za-

hvarlyane-na-bokluk.html 

424. Малайзийски самолет с 239 души на борда изчезна от радарите, 08 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/malaiziiski-

samolet-s-239-dushi-na-borda-izchezna-ot-radarite.html 

425. Атака срещу украинска военна част в Крим - без нито един изстрел, 

08 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ataka-sreshtu-

ukrainska-voenna-chast-v-krim-bez-nito-edin-izstrel.html 

426. Пентагонът изучава езика на тялото на Путин, за да разбере руския 

президент, 08 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pentagonat-izuchava-ezika-na-tyaloto-na-putin-

za-da-razbere-ruskiya-prezident.html 

427. Малайзийски самолет с 239 души на борда се разби край Виетнам, 08 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/malaiziiski-

samolet-s-239-dushi-na-borda-izchezna-ot-radarite.html 

428. Руски шпионски софтуер заразил стотици мрежи в САЩ и ЕС, 08 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruski-shpionski-

softuer-zarazil-stotitsi-mrezhi-v-sasht-i-es.html 

429. Китай призова за "спокойствие и сдържаност" в Украйна, 08 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kitai-prizova-za-

spokoistvie-i-sdarzhanost-v-ukraina.html 
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430. Американско семейство се натрови с "дрогиран" с LSD стек, 08 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikansko-semeistvo-

se-natrovi-s-drogiran-s-lsd-stek.html 

431. Киевски съд обяви за незаконни стремежите на Севастопол към 

Русия, 08 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kievski-

sad-obyavi-za-nezakonni-stremezhite-na-sevastopol-kam-rusiya.html 

432. Премиерът на Крим е непреклонен за референдума, 08 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/na-raba-na-voina-22.html 

433. Проруски сили за пореден път не допуснаха ОССЕ в Крим, 08 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/proruski-sili-za-poreden-

pat-ne-dopusnaha-osse-v-krim.html 

434. 50 руски военни камиона влязоха в база до Симферопол, 08 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/na-raba-na-voina-23.html 

435. "Росатом" възобновява доставките на ядрено гориво за Европа през 

Украйна, 08 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rosatom-vazobnovyava-dostavkite-na-yadreno-

gorivo-za-evropa-prez-ukraina.html 

436. Полша евакуира консулството си в Крим, 08 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/polsha-evakuira-konsulstvoto-si-v-krim.html 

437. В Израел пристигна задържан кораб с оръжия, 08 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/v-izrael-pristigna-zadarzhan-

korab-s-orazhiya.html 

438. Катрин Аштън пристигна в Иран, 08 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/katrin-ashtan-pristigna-v-iran.html 

439. Едуард Сноудън не вярва САЩ да му позволят да получи убежище в 

Европа, 08 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/eduard-

snoudan-ne-vyarva-sasht-da-mu-pozvolyat-da-poluchi-ubezhishte-v-

evropa.html 

440. ФБР разследва версията "тероризъм" в случая с малайзийския 

самолет, 09 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/fbr-

razsledva-versiyata-terorizam-v-sluchaya-s-malaiziiskiya-samolet.html 



 
 

319 
 

441. 15 000 души силно облъчени в АЕЦ "Фукушима-1" досега, 09 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/15-000-dushi-silno-

oblacheni-v-aets-fukushima-1-dosega.html 

442. Лидер в Крим обеща присъединяване към Русия до края на март, 09 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lider-v-krim-

obeshta-prisaedinyavane-kam-rusiya-do-kraya-na-mart.html 

443. Почина афганистанският вицепрезидент Мохамед Фахим, 09 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pochina-afganistanskiyat-

vitseprezident-mohamed-fahim.html 

444. Юмруци и самоделни бомби между украинци и руснаци в 

Севастопол, 09 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/yumrutsi-i-samodelni-bombi-mezhdu-ukraintsi-

i-rusnatsi-v-sevastopol.html 

445. Шакира искала позволение от Пике преди да снима видеото си с 

Риана, 09 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/kultura/shakira-iskala-pozvolenie-ot-pike-

predi-da-snima-videoto-si-s-riana.html 

446. В ролята на Грейс Кели..., 09 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/kultura/v-rolyata-na-greis-keli.html 

447. Десетки хиляди японци на протест срещу ядрената енергетика в 

Токио, 09 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/desetki-

hilyadi-yapontsi-na-protest-sreshtu-yadrenata-energetika-v-tokio.html 

448. Атентатор уби 34 души в колона коли пред пътен пост край Багдад, 

09 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/atentator-ubi-34-

dushi-v-kolona-koli-pred-paten-post-krai-bagdad.html 

449. Ходорковски на Майдана, обвини Русия за репресиите в Киев, 09 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hodorkovski-na-

maidana-obvini-rusiya-za-represiite-v-kiev.html 

450. Мощен трус от 6,9 край бреговете на Калифорния, 10 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/moshten-trus-ot-6-9-krai-

bregovete-na-kaliforniya.html 
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451. Поредна провокация в Украйна - двама убити и блокирано летище, 10 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/na-raba-na-voina-

25.html 

452. Малайзия допуска изчезналият самолет да е бил похитен, 10 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/malaiziya-dopuska-

izcheznaliyat-samolet-da-e-bil-pohiten.html 

453. Ким Чен Ун избран за депутат със 100% от гласовете на избирателите, 

10 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kim-chen-un-

izbran-za-deputat-sas-100-ot-glasovete-na-izbiratelite.html 

454. Албанка уби и трите си деца - спасила ги от безнадеждния живот, 10 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/albanka-ubi-i-trite-

si-detsa-spasila-gi-ot-beznadezhdniya-zhivot.html 

455. Зависимостта на Германия от руски газ - заплаха за суверенитета на 

Европа, 10 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zavisimostta-na-germaniya-ot-ruski-gaz-

zaplaha-za-suvereniteta-na-evropa.html 

456. Яценюк говори пред Съвета за сигурност на ООН за кризата в 

Украйна, 10 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/yatsenyuk-govori-pred-saveta-za-sigurnost-na-

oon-za-krizata-v-ukraina.html 

457. 25 ранени при катастрофа на три трамвая в Ротердам, 10 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/25-raneni-pri-katastrofa-na-tri-

tramvaya-v-roterdam.html 

458. Нови трима противници на Ердоган излязоха от затвора, 10 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/novi-trima-protivnitsi-na-

erdogan-izlyazoha-ot-zatvora.html 

459. 10 години от кървавите атентати в Мадрид, взели 365 жертви, 10 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/10-godini-ot-karvavite-

atentati-v-madrid-vzeli-365-zhertvi.html 

460. Летящи радари на НАТО следят обстановката в Украйна, 10 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/letyashti-radari-na-nato-

sledyat-obstanovkata-v-ukraina.html 
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461. Русия продължава да завзема Крим, 10 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-prodalzhava-da-zavzema-krim.html 

462. Спряха севернокорейски танкер в Либия, 10 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/spryaha-severnokoreiski-tanker-v-

libiya.html 

463. Метровлак в Бостън дерайлира, 7 ранени, 10 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/metrovlak-v-bostan-derailira-7-raneni.html 

464. Япония си спомня трагедията във "Фукушима", 11 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/yaponiya-si-spomnya-

tragediyata-vav-fukushima.html 

465. Държавната дума гласува на 21 март присъединяването на Крим, 11 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/darzhavnata-duma-

glasuva-na-21-mart-prisaedinyavaneto-na-krim.html 

466. Млад иранец с краден паспорт на борда на изчезналия самолет, 11 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mlad-iranets-s-

kraden-pasport-na-borda-na-izcheznaliya-samolet.html 

467. Космическа магия, 11 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/gallery/kosmicheska-magiya.html 

468. Шведски журналист убит в центъра на Кабул, 11 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shvedski-zhurnalist-ubit-v-

tsentara-na-kabul.html 

469. Янукович обяви: Жив съм, президент съм, ще се върна (ВИДЕО), 11 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yanukovich-obyavi-

zhiv-sam-prezident-sam-shte-se-varna-video.html 

470. Руската дума гласува на 21 март присъединяването на Крим, 11 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/darzhavnata-duma-

glasuva-na-21-mart-prisaedinyavaneto-na-krim.html 

471. Момче на 15 г., ранено на протест в парка „Гези”, издъхна след 269 

дни в кома, 11 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/momche-na-15-g-raneno-na-protest-v-parka-

zgezi-izdahna-sled-269-dni-v-koma.html 
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472. Парламентът на Крим прие декларация за независимост на 

републиката, 11 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim.html 

473. Русия и НАТО в готовност за военно противопоставяне около 

Украйна, 11 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-2.html 

474. Част от Националната електрическа компания на Гърция отива в 

частни ръце, 11 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/chast-ot-natsionalnata-elektricheska-kompaniya-

na-gartsiya-otiva-v-chastni-ratse.html 

475. Чилийка разстреляна във Венецуела, докато разчиствала барикада, 11 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chiliika-

razstrelyana-vav-venetsuela-dokato-razchistvala-barikada.html 

476. Плевнелиев се надява "Русия да не прескочи границата" в Крим, 11 

март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/plevneliev-se-nadyava-rusiya-da-ne-

preskochi-granitsata-v-krim.html 

477. Върховната Рада призова жителите на Крим да не участват в 

референдума, 11 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/varhovnata-rada-prizova-zhitelite-na-krim-da-

ne-uchastvat-v-referenduma.html 

478. Джихадисти отправиха смъртна заплаха срещу Франсоа Оланд, 11 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dzhihadisti-

otpraviha-smartna-zaplaha-sreshtu-fransoa-oland.html 

479. ЕК намали търговските такси за Украйна с 1/2 млрд. евро, 11 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-4.html 

480. Съдът отказа да се произнесе по жалба на Никола Саркози, 11 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sadat-otkaza-da-se-

proiznese-po-zhalba-na-nikola-sarkozi.html 

481. Русия приветства "независимостта" на Крим, ЕС я смята за незаконна, 

11 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-

5.html 
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482. Германия втърдява тона към Русия заради Украйна, 11 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/video/video/news/germaniya-vtardyava-tona-

kam-rusiya-zaradi-ukraina.html 

483. ЦР У не отхвърля версията „тероризъм” по изчезналия Боинг, 11 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tsru-ne-othvarlya-

versiyata-zterorizam-po-izcheznaliya-boing.html 

484. Протест и полиция в сблъсък след смъртта на тийнейджър в Турция, 

11 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protest-i-

politsiyata-v-sblasak-sled-smartta-na-tiineidzhar-v-turtsiya.html 

485. Украйна няма да предприема военни действия, 12 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-nyama-da-predpriema-

voenni-deistviya.html 

486. Николас Мадуро стартира свое радио предаване, 12 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nikolas-maduro-startira-svoe-

radio-predavane.html 

487. Забрана за бившия премиер на Либия да пътува в чужбина, 12 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zabrana-za-bivshiya-

premier-na-libiya-da-patuva-v-chuzhbina.html 

488. Руски съд задочно арестува украински националист, 12 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruski-sad-zadochno-arestuva-

ukrainski-natsionalist.html 

489. Гърците са надминали американците в консумацията на червено месо, 

12 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gartsite-sa-

nadminali-amerikantsite-v-konsumatsiyata-na-cherveno-meso.html 

490. Кийт Ричардс пуска книга за деца, 12 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/art/kiit-richards-puska-kniga-za-detsa.html 

491. Марихуаната в Колорадо "навъртя" 14 млн. долара оборот, 12 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/marihuanata-v-kolorado-

navartya-14-mln-dolara-oborot.html 

492. Британците, които смениха Острова за най-бедната страна в ЕС, 12 

март 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/britantsite-koito-smeniha-ostrova-

za-nai-bednata-strana-v-es.html 

493. Осъден на смърт излезе на свобода след четвърт век в затвора, 12 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/osaden-na-smart-

izleze-na-svoboda-sled-chetvart-vek-v-zatvora.html 

494. И ортодоксалните евреи ще служат в израелската армия, 12 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/i-ortodoksalnite-evrei-shte-

sluzhat-v-izraelskata-armiya.html 

495. Ислямистка групировка стои зад убийството на шведски журналист в 

Кабул, 12 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/islyamistka-grupirovka-stoi-zad-ubiistvoto-na-

shvedski-zhurnalist-v-kabul.html 

496. В Крим не тормозели журналистите, 12 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/v-krim-ne-tormozeli-zhurnalistite.html 

497. 11 г. от убийството на Зоран Джинджич и 8 г. от смъртта на 

Милошевич, 12 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/11-g-ot-ubiistvoto-na-zoran-dzhindzhich-i-8-g-

ot-smartta-na-miloshevich.html 

498. Жилищна сграда се срути след експлозия в Ню Йорк, 12 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zhilishtna-sgrada-se-sruti-sled-

eksploziya-v-nyu-iork.html 

499. Вигенин е доволен от визитата си в Киев, 12 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/vigenin-e-dovolen-ot-vizitata-si-

v-kiev.html 

500. Данъчни намаления от 10 млрд. евро за 10 млн. италианци, 12 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/danachni-namaleniya-ot-

10-mlrd-evro-za-10-mln-italiantsi.html 

501. Киев с допълнителна мобилизация на 15 000 войници в армията, 12 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kiev-s-dopalnitelna-

mobilizatsiya-na-15-000-voinitsi-v-armiyata.html 
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502. Разследват Байерн заради плакат в подкрепа на Косово, 13 март 2014 

г., достъпно на: http://zonasport.btvnews.bg/article/champions-

league/razsledvat-baiern-zaradi-plakat-v-podkrepa-na-kosovo.html 

503. И китайски спътник не намери изчезналия самолет, 13 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/i-kitaiski-spatnik-ne-nameri-

izcheznaliya-samolet.html 

504. Автомобил се вряза в група посетители на фестивал в Тексас, 13 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/avtomobil-se-vryaza-v-

grupa-posetiteli-na-festival-v-teksas.html 

505. Нови две жертви на безредиците в Турция, 13 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/novi-dve-zhertvi-na-bezreditsite-v-

turtsiya.html 

506. "Комерсант" закрива украинското си издание, 13 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/komersant-zakriva-ukrainskoto-

si-izdanie.html 

507. Най-преекспонираната знаменитост!, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/naj-preeksponiranata-znamenitost.html 

508. На всички им писна от Бийбър!, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/na-vsichki-im-pisna-ot-bijbar.html 

509. Студентска окупация и в Белград, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/studentska-okupatsiya-i-v-belgrad.html 

510. Бивш партизански лидер е новият президент на Салвадор, 13 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bivsh-partizanski-lider-e-

noviyat-prezident-na-salvador.html 

511. Бомбена атака срещу автобус в Босна, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/bombena-ataka-sreshtu-avtobus-v-bosna.html 

512. Избори за президент в Словакия, управляващите с най-силни 

позиции, 13 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izbori-

za-prezident-v-slovakiya-upravlyavashtite-s-nai-silni-pozitsii.html 

513. Румъния с идея да субсидира новосъздадени работни места за срок от 

1 година, 13 март 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/rumaniya-s-ideya-da-subsidira-novosazdadeni-

rabotni-mesta-za-srok-ot-1-godina.html 

514. Арест за четирима туристи за голи снимки на Мачу Пикчу, 13 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/arest-za-chetirima-turisti-

za-goli-snimki-na-machu-pikchu.html 

515. Русия поканила европейски крайнодесни партии да наблюдават 

референдума в Крим, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-pokanila-evropeiski-krainodesni-partii-

da-nablyudavat-referenduma-v-krim.html 

516. Украински олигарх арестуван във Виена, 13 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-7.html 

517. Предизборно мълчание в Сърбия в навечерието на предсрочен вот, 13 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/predizborno-

malchanie-v-sarbiya-v-navecherieto-na-predsrochen-vot.html 

518. Рухнала сграда уби 6 души в Египет, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ruhnala-sgrada-ubi-6-dushi-v-egipet.html 

519. Предполагаемите следи от малайзийския самолет са в грешна посока, 

13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/predpolagaemite-sledi-ot-malaiziiskiya-samolet-

sa-v-greshna-posoka.html 

520. Лахдар Брахими обвини Дамаск в "маневри" за забавяне на 

преговорите в Женева, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/lahdar-brahimi-obvini-damask-v-manevri-za-

zabavyane-na-pregovorite-v-zheneva.html 

521. 3 дни безплатен транспор в Париж, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/3-dni-bezplaten-transpor-v-parizh.html 

522. Украински самолет е бил обстрелван от руски БТР, 13 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainski-samolet-e-bil-

obstrelvan-ot-ruski-btr.html 

523. Бивша сътрудничка на Берлускони е заловена с 24 кг кокаин, 13 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bivsha-satrudnichka-na-

berluskoni-e-zalovena-s-24-kg-kokain.html 
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524. 3 дни безплатен транспорт в Париж, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/3-dni-bezplaten-transpor-v-parizh.html 

525. 28 загинали и 365 ранени при протестите във Венецуела, 13 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/28-zaginali-i-365-raneni-pri-

protestite-vav-venetsuela.html 

526. Сателити засекоха пулсирания от изчезналия малайзийски самолет, 13 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sateliti-zasekoha-

pulsiraniya-ot-izcheznaliya-malaiziiski-samolet.html 

527. Един човек загина при сблъсъци в Донецк, 13 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/edin-chovek-zagina-pri-sblasatsi-v-

donetsk.html 

528. Крим усилено се подготвя за решаващия референдум, 13 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/krim-usileno-se-podgotvya-za-

reshavashtiya-referendum.html 

529. Принцеса Даяна дала координати на британското кралско семейство 

на таблоид, 13 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/printsesa-dayana-dala-koordinati-na-

britanskoto-kralsko-semeistvo-na-tabloid.html 

530. Pharrell обединява сили с ООН за Деня на щастието, 14 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kultura/pharrell-obedinyava-

sili-s-oon-za-denya-na-shtastieto.html 

531. Сирийският външен министър е приет в болница в Бейрут, 14 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/siriiskiyat-vanshen-

ministar-e-priet-v-bolnitsa-v-beirut.html 

532. Украинският олигарх е арестуван по обвинение за подкуп на 

индийските власти, 14 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainskiyat-oligarh-e-arestuvan-po-obvinenie-

za-podkup-na-indiiskite-vlasti.html 

533. Естонски министър е на път да стане най-младия премиер в ЕС, 14 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/estonski-ministar-e-

na-pat-da-stane-nai-mladiya-premier-v-es.html 
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534. След срещата Лавров-Кери: Различията между САЩ и Русия остават, 

14 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sled-sreshtata-

lavrov-keri-razlichiyata-mezhdu-sasht-i-rusiya-ostavat.html 

535. Лидерът на кримските сепаратисти иска и Източна Украйна в Русия, 

14 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-

9.html 

536. Вишеградската четворка подписа военен пакт заради Украйна, 14 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vishegradskata-

chetvorka-podpisa-voenen-pakt-zaradi-ukraina.html 

537. Главният прокурор на Венецуела обвини САЩ в подклаждане на 

насилие, 14 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/glavniyat-prokuror-na-venetsuela-obvini-sasht-

v-podklazhdane-na-nasilie.html 

538. Самолетът-фантом летял часове след изчезването си, 14 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/samoletat-fantom-letyal-chasove-

sled-izchezvaneto-si.html 

539. Камерън плаши Шотландия с нестабилност, ако се отдели, 14 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kameran-plashi-

shotlandiya-s-nestabilnost-ako-se-otdeli.html 

540. Провокаторите в Донецк били руснаци, 14 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/provokatorite-v-donetsk-bili-rusnatsi.html 

541. Политик, замесен в аферата "Хохегер”, влиза в затвора, 14 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/politik-zamesen-v-aferata-

hoheger-vliza-v-zatvora.html 

542. Мудис завиши прогнозата си по рейтинга на ЕС, 15 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mudis-zavishi-prognozata-si-po-

reitinga-na-es.html 

543. Още версии за самолета-фантом – отвлечен или останал без гориво, 

15 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/oshte-versii-za-

samoleta-fantom-otvlechen-ili-ostanal-bez-gorivo.html 
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544. Русия присъединява и други украински райони след Крим?, 15 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-prisaedinyava-i-

drugi-ukrainski-raioni-sled-krim.html 

545. Словаците избират президент, премиерът в силна позиция, 15 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/slovatsite-izbirat-

prezident-premierat-v-silna-pozitsiya.html 

546. Франция забрани трансгенетичната царевица, 15 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/frantsiya-zabrani-

transgenetichnata-tsarevitsa.html 

547. Киев обвини "агенти на Кремъл" за насилието в Харков и Донецк, 15 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kiev-obvini-agenti-

na-kremal-za-nasilieto-v-harkov-i-donetsk.html 

548. 50 000 руснаци на шествие срещу Путин, 15 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/50-000-rusnatsi-na-shestvie-sreshtu-

putin.html 

549. Украинската армия отблъсна руски десант, 15 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainskata-armiya-otblasna-ruski-

desant.html 

550. � уско вето върху резолюцията на ООН за Крим, 15 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusko-veto-varhu-rezolyutsiyata-

na-oon-za-krim.html 

551. Париж въвежда ограничения за автомобилите, 16 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/parizh-vavezhda-ogranicheniya-

za-avtomobilite.html 

552. Силно земетресение в Перу, 16 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/silno-zemetresenie-v-peru.html 

553. "Кибер беркут" удари сайтове на НАТО, 16 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kiber-berkut-udari-saitove-na-nato.html 

554. Индия спря търсенето на изчезналия самолет, 16 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/indiya-sprya-tarseneto-na-

izcheznaliya-samolet.html 
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555. Досегашният премиер и милионер на балотаж в Словакия, 16 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dosegashniyat-premier-i-

milioner-na-balotazh-v-slovakiya.html 

556. Сирийските войски контролират бастион на бунтовниците, 16 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/siriiskite-voiski-

kontrolirat-bastion-na-buntovnitsite.html 

557. Акция в Сидни в подкрепа на кримския референдум, 16 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/aktsiya-v-sidni-v-podkrepa-na-

krimskiya-referendum.html 

558. Висока избирателна активност на референдума в Крим, 16 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/visoka-izbiratelna-aktivnost-

na-referenduma-v-krim.html 

559. Обиск в дома на втория пилот на изчезналия самолет, 16 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/indiya-sprya-tarseneto-na-

izcheznaliya-samolet.html 

560. Москва и Киев с уговорка за примирие в Крим до 21 март, 16 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/moskva-i-kiev-s-

ugovorka-za-primirie-v-krim-do-21-mart.html 

561. Напрежение "Меркел-Путин", Русия ще признае вота в Крим, 16 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/naprezhenie-merkel-

putin-rusiya-shte-priznae-vota-v-krim.html 

562. Ноле дойде на крака при Гришо, пита го за бонбоните на Маша 

(ВИДЕО), 16 март 2014 г., достъпно на: 

http://zonasport.btvnews.bg/video/lubopitno/nole-doide-na-kraka-pri-

grisho.html 

563. Белият дом няма да признае вота в Крим, плаши със санкции, 16 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/beliyat-dom-nyama-da-

priznae-vota-v-krim-plashi-sas-sanktsii.html 

564. Рекордна избирателна активност на референдума в Крим, 16 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/visoka-izbiratelna-

aktivnost-na-referenduma-v-krim.html 
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565. Никол Шерцингер най-после каза „да“ на Люис Хамилтън, 16 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/nikol-shercinger-naj-

posle-kaza-da-na-ljuis-hamiltan.html 

566. Крим - всички са на улицата, 93% за Русия, 16 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/93-ot-glasuvalite-v-krim-iskat-v-rusiya.html 

567. Бивши ултранационалисти, прегърнали евроинтеграция, победиха в 

Сърбия, 17 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bivshi-

ultranatsionalisti-pregarnali-evrointegratsiya-pobediha-v-sarbiya.html 

568. Венеция симулира референдум за отделяне от Италия, 17 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/venetsiya-simulira-

referendum-za-otdelyane-ot-italiya.html 

569. 237 млрд. евро - цената на отделянето на Фландрия от Белгия, 17 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/237-mlrd-evro-tsenata-

na-otdelyaneto-na-flandriya-ot-belgiya.html 

570. Малайзийският Боинг може да е в ръцете на талибаните, 17 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/malaiziiskiyat-boing-mozhe-

da-e-v-ratsete-na-talibanite.html 

571. Китай с амбициозни планове срещу замърсяването в градовете, 17 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kitai-s-ambitsiozni-

planove-sreshtu-zamarsyavaneto-v-gradovete.html 

572. ТВ водещ: Русия може да превърне САЩ в радиоактивна пепел 

(ВИДЕО), 17 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-14.html 

573. ЕС налага санкции на 21 официални лица от Русия и Украйна, 17 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-nalaga-sanktsii-na-21-

ofitsialni-litsa-ot-rusiya-i-ukraina.html 

574. ЕС и САЩ налагат санкции на официални лица от Русия и Украйна, 

17 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-nalaga-

sanktsii-na-21-ofitsialni-litsa-ot-rusiya-i-ukraina.html 

575. Син на Мохамед Морси - на съд за наркотици, 17 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sin-na-mohamed-morsi-na-sad-

za-narkotitsi.html 
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576. „Дженарал мотърс” изтегля 1,55 милиона коли в САЩ, 17 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zdzhenaral-motars-izteglya-1-

55-miliona-koli-v-sasht.html 

577. Приятелката на Миг Джагър е намерена мъртва, 17 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/priyatelkata-na-mig-dzhagar-e-

namerena-martva.html 

578. Мерките срещу автомобилите в Париж дават резултат, 17 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/merkite-sreshtu-avtomobilite-

v-parizh-davat-rezultat.html 

579. 13 държави ще съдят президента на Венецуела, 18 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/13-darzhavi-shte-sadyat-

prezidenta-na-venetsuela.html 

580. Путин одобри договора за присъединяване на Крим, 18 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-16.html 

581. Принц Уилям: Едно бебе засега ни стига, 18 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/prints-uilyam-edno-bebe-zasega-ni-

stiga.html 

582. Кание Уест бе осъден на 2 години пробация, 18 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kanie-uest-be-osaden-na-2-godini-

probatsiya.html 

583. Къртни Лав твърди, че е намерила изчезналия "Боинг", 18 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kartni-lav-tvardi-che-e-

namerila-izcheznaliya-boing.html 

584. Татарите в Крим може да бъдат прогонени от земите си, 18 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-17.html 

585. Великобритания прекратява военното сътрудничество с Русия, 18 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/velikobritaniya-

prekratyava-voennoto-satrudnichestvo-s-rusiya.html 

586. Ново съобщение за смъртта на чеченския лидер Доку Умаров, 18 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/novo-saobshtenie-za-

smartta-na-chechenskiya-lider-doku-umarov.html 
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587. Хеликоптер се разби в центъра на Сиатъл, 18 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/helikopter-se-razbi-v-tsentara-na-siatal.html 

588. Сблъсъци между руски и украински военни в Симферопол, 18 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sblasatsi-mezhdu-ruski-i-

ukrainski-voenni-v-simferopol.html 

589. Съдбата на русата Мария - ясна до 2 месеца, 18 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/sadbata-na-rusata-mariya-yasna-do-2-

mesetsa.html 

590. Великобритания прекратява военното сътрудничество с Русия, 18 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/velikobritaniya-

prekratyava-voennoto-satrudnichestvo-s-rusiya.html 

591. Председателят на Европейския съвет отмени посещение в Москва, 18 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/predsedatelyat-na-

evropeiskiya-savet-otmeni-poseshtenie-v-moskva.html 

592. ООН не осъди категорично решението на Путин за Крим, 18 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/oon-ne-osadi-

kategorichno-reshenieto-na-putin-za-krim.html 

593. Разследват Байерн заради плакат в подкрепа на Косово, 19 март 2014 

г., достъпно на: http://zonasport.btvnews.bg/article/champions-

league/razsledvat-baiern-zaradi-plakat-v-podkrepa-na-kosovo.html 

594. Пилот и фотограф са загиналите при катастрофата с хеликоптер в 

Сиатъл, 19 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pilot-i-

fotograf-sa-zaginalite-pri-katastrofata-s-helikopter-v-siatal.html 

595. Снаряд от Първата световна война уби българин в Белгия, 20 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/snaryad-ot-parvata-

svetovna-voina-ubi-balgarin-v-belgiya.html 

596. Путин призова милиардерите да си плащат данъците в Русия, 20 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/putin-prizova-

miliarderite-da-si-plashtat-danatsite-v-rusiya.html 

597. Барак Обама наложи допълнителни санкции на Русия, 20 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/barak-obama-nalozhi-

dopalnitelni-sanktsii-na-rusiya.html 
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598. Украйна хвана руски шпионин, 20 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-hvana-ruski-shpionin.html 

599. Проруски сили превзеха 2 украински кораба, 20 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/proruski-sili-prevzeha-2-

ukrainski-koraba.html 

600. Въоръжени мъже проникнаха в хотел в Кабул, 20 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vaorazheni-mazhe-proniknaha-v-

hotel-v-kabul.html 

601. Проруски сили превзеха 3 украински кораба, 20 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/proruski-sili-prevzeha-2-

ukrainski-koraba.html 

602. Почина първият бразилец, вдигнал световната купа, 21 март 2014 г., 

достъпно на: http://zonasport.btvnews.bg/article/football/pochina-parviyat-

brazilets-vdignal-svetovnata-kupa.html 

603. Банковата тайна в ЕС остана в историята, 21 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/bankovata-taina-v-es-ostana-v-

istoriyata.html 

604. Русия окончателно погълна Крим, 21 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-25.html 

605. Киев настоява за глобален икономически натиск срещу Русия, Москва 

не се трогва, 21 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kiev-nastoyava-za-globalen-ikonomicheski-

natisk-sreshtu-rusiya-moskva-ne-se-trogva.html 

606. Бан Ки-мун в Киев: Украйна трябва да остане цяла, 21 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-26.html 

607. Медведев изчисли, че Украйна дължи на Русия 16 млрд. долара, 21 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/medvedev-izchisli-

che-ukraina-dalzhi-na-rusiya-16-mlrd-dolara.html 

608. Трима загинали при пожар в американски мотел, 21 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/trima-zaginali-pri-pozhar-v-

amerikanski-motel.html 
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609. Папа Франциск призова мафиотите да се покаят, 21 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/papa-frantsisk-prizova-mafiotite-

da-se-pokayat.html 

610. САЩ упрекнаха Турция заради забраната на "Туитър", 21 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-upreknaha-turtsiya-

zaradi-zabranata-na-tuitar.html 

611. Тежки сражения в Сирия около граничен пункт с Турция, 21 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tezhki-srazheniya-v-

siriya-okolo-granichen-punkt-s-turtsiya.html 

612. Руски военни изпращат украинските до границата на Крим, 22 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruski-voenni-izprashtat-

ukrainskite-do-granitsata-na-krim.html 

613. Радикалното украинско движение „Десен сектор" стана партия, 22 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/radikalnoto-

ukrainsko-dvizhenie-zdesen-sektor-stana-partiya.html 

614. Руски бронирани машини проникнаха в украинска база в Крим, 22 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/sporat-za-krim-

33.html 

615. Социален протест в Испания приключи с 85 ранени, 23 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/sotsialen-protest-v-ispaniya-

priklyuchi-s-85-raneni.html 

616. 250 000 на шествие срещу абортите в Перу, 23 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/250-000-na-shestvie-sreshtu-abortite-v-

peru.html 

617. Британският външен министър иска международна изолация за Русия, 

23 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/britanskiyat-

vanshen-ministar-iska-mezhdunarodna-izolatsiya-za-rusiya.html 

618. Арета Франклин: Една звезда на 72, 23 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/video/news/areta-franklin-edna-zvezda-na-72.html 

619. Лукашенко нарече анексирането на Крим „лош прецедент", 23 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lukashenko-nareche-

aneksiraneto-na-krim-zlosh-pretsedent.html 
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620. Хиляди отпразнуваха победата на Венето на псевдореферендума за 

независимост, 23 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/hilyadi-otpraznuvaha-pobedata-na-veneto-na-

psevdoreferenduma-za-nezavisimost.html 

621. Израелските дипломати обявиха безсрочна стачка, 23 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izraelskite-diplomati-obyaviha-

bezsrochna-stachka.html 

622. Китай и Франция откриха предполагаеми отломки от самолет, 24 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kitai-i-frantsiya-otkriha-

predpolagaemi-otlomki-ot-samolet.html 

623. Слабо участие и два рекорда на местни избори във Франция, 24 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/slabo-uchastie-i-dva-

rekorda-na-mestni-izbori-vav-frantsiya.html 

624. "Дивергенти" оглави бокс-офиса в Северна Америка, 24 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/art/divergenti-oglavi-boks-

ofisa-v-severna-amerika.html 

625. Шакира отмъкна титлата "Кралица на Facebook" от Риана, 24 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/shakira-otmakna-

titlata-kralitsa-na-facebook-ot-riana.html 

626. 15 години по-късно: В Сърбия чакат извинение от НАТО, 24 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/15-godini-po-kasno-v-

sarbiya-chakat-izvinenie-ot-nato.html 

627. Първите дипломати на Русия и Украйна преговарят в Хага, 24 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/parvite-diplomati-na-

rusiya-i-ukraina-pregovaryat-v-haga.html 

628. Роднини на пътниците от изчезналия полет гневни на Малайзия, 25 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/rodnini-na-

patnitsite-ot-izcheznaliya-polet-gnevni-na-malaiziya.html 

629. Мълния, каквато не сте виждали преди, 25 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/malniya-kakvato-ne-ste-vizhdali-predi.html 
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630. Върховната рада на Украйна не прие оставката на своя председател, 

25 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-

40.html 

631. ЕС ни дава още 15 млн. евро след стратегия за интеграция на 

бежанците, 25 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/es-ni-dava-oshte-15-mln-evro-sled-strategiya-

za-integratsiya-na-chuzhdentsite.html 

632. Тимошенко обвини руските служби в монтаж на неин "скандален" 

разговор, 25 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/timoshenko-obvini-ruskite-sluzhbi-v-montazh-

na-nein-skandalen-razgovor.html 

633. Скандал с политическо убийство в Украйна, 25 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-41.html 

634. Студентка с "предизвикателно" облекло - обект на сексуални обиди в 

Египет, 25 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/studentka-s-predizvikatelno-obleklo-obekt-na-

seksualni-obidi-v-egipet.html 

635. Шефът на ирландската полиция напусна след скандал за корупция, 25 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shefat-na-

irlandskata-politsiya-napusna-sled-skandal-za-podslushvane.html 

636. Норвегия прекъсва военно сътрудничество с Русия, Обама с нови 

заплахи, 25 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/norvegiya-prekasva-voenno-satrudnichestvo-s-

rusiya-obama-s-novi-zaplahi.html 

637. Похитени служители на ООН са освободени в Йемен, 26 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pohiteni-sluzhiteli-na-oon-sa-

osvobodeni-v-iemen.html 

638. Причината за катастрофата, в която загина Пол Уокър, е висока 

скорост, 26 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/prichinata-za-katastrofata-v-kojato-zagina-

pol-uokar-e-visoka-skorost.html 
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639. Турски съд отмени блокирането на Туитър, 26 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/turski-sad-otmeni-blokiraneto-na-tuitar.html 

640. В Брюксел: Обама търси сближаване с ЕС, 26 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/v-bryuksel-obama-tarsi-sblizhavane-s-

es.html 

641. Египетският военен министър се кандидатира за президент, 26 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/egipetskiyat-voenen-

ministar-se-kandidatira-za-prezident.html 

642. Масова стачка отменя 600 германски полета, 27 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/masova-stachka-otmenya-600-

germanski-poleta.html 

643. Сандра Бълок ще продуцира ТВ сериал "Мис "Таен агент", 27 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kultura/sandra-balok-

shte-produtsira-tv-serial-mis-taen-agent.html 

644. 300 нови следи в търсене на изчезналия самолет, 27 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/300-novi-sledi-v-tarsene-na-

izcheznaliya-samolet.html 

645. Нищо не отказва националистите в Каталония от идеята за 

независимост, 27 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/nishto-ne-otkazva-natsionalistite-v-kataloniya-

ot-ideyata-za-nezavisimost.html 

646. Тимошенко ще се кандидатира за президент на Украйна, 27 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/timoshenko-shte-se-

kandidatira-za-prezident-na-ukraina.html 

647. "Клоузър" дължи 15 000 евро на Жюли Гайе заради аферата с Оланд, 

27 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/klouzar-dalzhi-

15-000-evro-na-zhyuli-gaie-zaradi-aferata-s-oland.html 

648. Русия е струпала 100 000 войници по границата си с Украйна, 27 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-47.html 

649. Саудитският крал обяви наследника си, 27 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sauditskiyat-kral-obyavi-naslednika-si.html 
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650. Ердоган този път блокира YouTube (обновена), 27 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-tozi-pat-blokira-

youtube.html 

651. Обама предлага АНС да не събира данни от телефонни разговори, 27 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-predlaga-

ans-da-ne-sabira-danni-ot-telefonni-razgovori.html 

652. Русия се оказа изолирана в ООН за Крим, 27 март 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-se-okaza-izolirana-v-oon-za-

krim.html 

653. Японски сателит засече 10 предмета на 2500 км от Пърт, 28 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yaponski-satelit-zaseche-10-

predmeta-na-2500-km-ot-part.html 

654. Киев обмисля да забрани радикалното движение "Десен сектор", 28 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-

51.html 

655. Индия тества ракета, способна да носи ядрена бойна глава, 28 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/indiya-testva-raketa-

sposobna-da-nosi-yadrena-boina-glava.html 

656. Първа присъда в Белгия за убийство от хомофобски подбуди, 28 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/parva-prisada-v-belgiya-

za-ubiistvo-ot-homofobski-podbudi.html 

657. Работник загина в АЕЦ "Фукушима-1", 28 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rabotnik-zagina-vav-aets-fukushima-1.html 

658. Фейсбук ще разпространява интернет от небето, 28 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/feisbuk-shte-razprostranyava-

internet-ot-nebeto.html 

659. Дейвид Камерън в тясно сътрудничество с Германия по проблема за 

"социалния туризъм", 28 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/deivid-kameran-v-tyasno-satrudnichestvo-s-

germaniya-po-problema-za-sotsialniya-turizam.html 
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660. „Еър Сърбия” с ежедневни полети между София и Белград, 28 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/zear-sarbiya-s-

ezhednevni-poleti-mezhdu-sofiya-i-belgrad.html 

661. Талибани атакуваха луксозен хотел с чуждестранни гости в Кабул, 28 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/talibani-atakuvaha-

luksozen-hotel-s-chuzhdestranni-gosti-v-kabul.html 

662. Обама гарантира ангажиментите на САЩ в Близкия Изток, 28 март 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-garantira-

angazhimentite-na-sasht-v-blizkiya-iztok.html 

663. Остра реакция срещу забраната на YouTube в Турция, 28 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ostra-reaktsiya-sreshtu-zabranata-

na-youtube-v-turtsiya.html 

664. Русия пред икономически крах заради присъединяването на Крим, 28 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-

50.html 

665. Журналистка загина при сблъсъци между ислямисти и полиция в 

Кайро, 28 март 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zhurnalistka-zagina-pri-sblasatsi-mezhdu-

islyamisti-i-politsiya-v-kairo.html 

666. Москва с реципрочни санкции срещу Запада, 28 март 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-53.html 

667. Йенс Столтенберг - от противник на войната до ловък и компетентен 

политик, 28 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/iens-

stoltenberg-ot-protivnik-na-voinata-do-lovak-i-kompetenten-politik.html 

668. Пекин няма да наклони везните за Крим в ничия полза, 28 март 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-55.html 

669. Телефонен разговор Путин-Обама търси изход от кризата в Украйна, 

29 март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporat-za-krim-

56.html 

670. "Мудис" се кани да понижи рейтинга на Русия заради Украйна, 29 

март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mudis-se-kani-da-
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678. Половинмилионен митинг подкрепи предизборно Орбан, 29 март 
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март 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nameriha-370-

detsa-izostaveni-ot-trafikanti-na-pat-za-sasht.html 
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dolara-za-sigurnostta-na-moldova.html 
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690. Египет избира президент на 26 и 27 май, 30 март 2014 г., достъпно на: 
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721. Украйна започва пълно разоръжаване на военизираните отряди, 01 
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727. Дървар оцеля с резачка във врата си, 02 април 2014 г., достъпно на: 
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728. Пустинен дъжд предизвика екологична тревога в Англия, 02 април 
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735. НАСА ограничи до минимум връзката си с Русия, 03 април 2014 г., 
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април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/espch-otkaza-da-

se-proiznese-po-zhalba-na-mafiot-ot-koza-nostra.html 
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http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhoni-dep-potvardi-godezha-si.html 

756. 40 000 на протест в Брюксел срещу икономиите в ЕС, 04 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/40-000-na-protest-v-bryuksel-

sreshtu-ikonomiite-v-es.html 

757. Какви мъчения използват агенти на ЦРУ срещу предполагаеми 

терористи, 04 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kakvi-macheniya-izpolzvat-agenti-na-tsru-

sreshtu-predpolagaemi-teroristi.html 

758. Руски дипломат: Ще върнем българите с шутове, където им е мястото, 

04 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-

mezhdu-rusiya-i-zapada-8.html 

759. Младежите от 4 крайнодесни партии с общи действия за 

Евроизборите, 04 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/mladezhite-ot-4-krainodesni-partii-s-obshti-

deistviya-za-evroizborite.html 

760. Хероин за 10 млн. долара внесен от Украйна в Полша, 04 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/heroin-za-10-mln-dolara-

vnesen-ot-ukraina-v-polsha.html 

761. Президентът Карзай нареди разследване на стрелбата срещу 

журналистките от АП, 04 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/prezidentat-karzai-naredi-razsledvane-na-

strelbata-sreshtu-zhurnalistkite-ot-ap.html 

762. Протести срещу шистовия газ в 60 града в Румъния, 04 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protesti-sreshtu-shistoviya-gaz-v-

60-grada-v-rumaniya.html 
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763. Германци готови да захранят Украйна с газ, 05 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/germantsi-gotovi-da-zahranyat-

ukraina-s-gaz.html 

764. Ердоган все още е бесен на Twitter, 05 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-vse-oshte-e-besen-na-twitter.html 

765. Афганистан избира президент, 05 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/afganistan-izbira-prezident.html 

766. Брад Пит иска Kings of Leon на сватбата си, 05 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/brad-pit-iska-kings-of-leon-na-

svatbata-si.html 

767. Получател: Крим, Русия, 05 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/poluchatel-krim-rusiya.html 

768. Милионна глоба за Google в Италия, 05 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/milionna-globa-za-google-v-italiya.html 

769. 5.1 по Рихтер разлюля Италия, 05 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/5-1-po-rihter-razlyulya-italiya.html 

770. 5.1 по Рихтер разлюля Италия, 05 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/5-1-po-rihter-razlyulya-italiya.html 

771. Федералната служба за сигурност на Русия призна, че неин човек бил 

в Киев, 05 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-9.html 

772. Китайски кораб може би е засякал сигнал от изчезналия самолет, 05 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kitaiski-korab-

mozhe-bi-e-zasyakal-signal-ot-izcheznaliya-samolet.html 

773. Меркел заплаши Русия с икономически санкции, 05 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

10.html 

774. Земетресения в 7 държави по света, 05 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zemetreseniya-v-7-darzhavi-po-sveta.html 
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775. 15 иракски войници загинаха при терористичен акт, 05 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/15-irakski-voinitsi-zaginaha-pri-

teroristichen-akt.html 

776. В Украйна са задържани 15 души, готвели преврат, 05 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/v-ukraina-sa-zadarzhani-15-

dushi-gotveli-prevrat.html 

777. Студ затвори най-големия американски завод за стомана, 06 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/stud-zatvori-nai-

golemiya-amerikanski-zavod-za-stomana.html 

778. Сигнал насочва самолети и кораби към полет 370, 06 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/signal-nasochva-samoleti-i-

korabi-kam-ostankite-na-polet-370.html 

779. Меката зима докара албанската енергетика до колапс, 06 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mekata-zima-dokara-

albanskata-energetika-do-kolaps.html 

780. Суша докара албанската енергетика до колапс, 06 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mekata-zima-dokara-albanskata-

energetika-do-kolaps.html 

781. Янукович бягал през глава от новата власт в Киев, 06 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yanukovich-byagal-prez-glava-ot-

novata-vlast-v-kiev.html 

782. Най-старият затворник в Египет излезе на свобода, 06 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-stariyat-zatvornik-v-egipet-

izleze-na-svoboda.html 

783. Превзети сгради при проруски протести в Донецк и Луганска област, 

06 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/proruski-

protesti-v-donetsk-i-luganska-oblast.html 

784. 20 г. от геноцида в Руанда - клането, за което Западът си затвори 

очите, 06 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/20-g-

ot-genotsida-v-ruanda-klaneto-za-koeto-zapadat-si-zatvori-ochite.html 
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785. Партията на Виктор Орбан с убедителна победа в Унгария, 06 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/partiyata-na-viktor-

orban-s-ubeditelna-pobeda-v-ungariya.html 

786. Сепаратисти щурмуват Донецк, искат референдум за присъединяване 

към Русия (СНИМКИ), 06 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/proruski-protesti-v-donetsk-i-luganska-

oblast.html 

787. И.д. президентът на Украйна свиква спешно заседание на силовите 

ведомства, 06 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/i-d-

prezidentat-na-ukraina-svikva-speshno-zasedanie-na-silovite-vedomstva.html 

788. Един загинал и над 30 ранени при сблъсъци в бежански лагер в 

Йордания, 06 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/edin-zaginal-i-nad-30-raneni-pri-sblasatsi-v-

bezhanski-lager-v-iordaniya.html 

789. Американски военен кораб спаси семейство с болно дете, 06 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-voenen-

korab-spasi-semeistvo-s-bolno-dete.html 

790. Мароканските профсъюзи на протест срещу мерки за икономии, 06 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/marokanskite-

profsayuzi-na-protest-sreshtu-merki-za-ikonomii.html 

791. "Окуражаващи" нови сигнали засечени в Индийския океан, 07 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/okurazhavashti-novi-

signali-zasecheni-v-indiiskiya-okean.html 

792. Напрежението по оста „Киев – Москва” не спира да расте, 07 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-11.html 

793. Италиански дипломат се забърка в педофилски скандал, 07 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/italianski-diplomat-se-

zabarka-v-pedofilski-skandal.html 

794. Почина холивудският ветеран Мики Руни, 07 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/pochina-holivudskiyat-veteran-miki-

runi.html 
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795. Взаимни обвинения между Париж и Кигали 20 г. след геноцида в 

Руанда, 07 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/vzaimni-obvineniya-mezhdu-parizh-i-kigali-20-

g-sled-genotsida-v-ruanda.html 

796. Писториус: Просто се опитвах да предпазя Рийва, 07 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/pistorius-prosto-se-opitvah-da-

predpazya-riiva.html 

797. Aerosmith тръгват на турне със Slash, 07 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/art/aerosmith-tragvat-na-turne-sas-slash.html 

798. Япония и Австралия се споразумяха за свободна търговия, 07 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yaponiya-i-avstraliya-se-

sporazumyaha-za-svobodna-targoviya.html 

799. В Индия започват най-големите парламентарни избори в света, 07 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/v-indiya-

zapochvat-nai-golemite-parlamentarni-izbori-v-sveta.html 

800. Кюрдите заплашиха да обявят автономия в Югоизточна Турция, 07 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kyurdite-

zaplashiha-da-obyavyat-avtonomiya-v-yugoiztochna-turtsiya.html 

801. Бан Ки-мун: ООН още се срамува за геноцида в Руанда, 07 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ban-ki-mun-oon-oshte-se-

sramuva-za-genotsida-v-ruanda.html 

802. ЕС похвали Афганистан: Вотът бе „урок по амбиция за демокрация", 

07 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-pohvali-

afganistan-votat-be-zurok-po-ambitsiya-za-demokratsiya.html 

803. Крайпътни бомби убиха 18 души в Афганистан, 07 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kraipatni-bombi-ubiha-18-dushi-

v-afganistan.html 

804. Асад до Путин: Аз не съм Янукович, няма да избягам, 07 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/asad-do-putin-az-ne-sam-

yanukovich-nyama-da-izbyagam.html 
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805. На 25 години почина дъщерята на Боб Гелдоф, 07 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/na-25-godini-pochina-

dashteryata-na-bob-geldof.html 

806. Банкоматите по света пред риск заради остарял софтуер, 07 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bankomatite-po-sveta-

pred-risk-zaradi-ostaryal-softuer.html 

807. Приднестровието иска "цивилизован развод" с Молдова, 07 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pridnestrovieto-iska-

tsivilizovan-razvod-s-moldova.html 

808. Част от местната власт провъзгласи Харковска народна република, 07 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-12.html 

809. Европейските държави не успяват да защитят ромите си, 08 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/evropeiskite-darzhavi-

ne-uspyavat-da-zashtityat-romite-si.html 

810. Пистолетът от атентата срещу папа Йоан Павел II - в музея му, 08 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/pistoletat-ot-

atentata-sreshtu-papa-ioan-pavel-ii-v-muzeya-mu.html 

811. Журналистката на АП, ранена в Афганистан, вече се лекува в 

Германия, 08 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zhurnalistkata-na-ap-ranena-v-afganistan-veche-

se-lekuva-v-germaniya.html 

812. Сбиване между депутати в украинския парламент, 08 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sbivane-mezhdu-deputati-v-

ukrainskiya-parlament.html 

813. Ресурсите от газ - достатъчни за следващите 200-300 години, 08 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/resursite-ot-gaz-

dostatachni-za-sledvashtite-200-300-godini.html 

814. Депутати се биха в украинския парламент (ВИДЕО), 08 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sbivane-mezhdu-deputati-v-

ukrainskiya-parlament.html 
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815. Изчезна сигналът, свързван с черните кутии на самолета-фантом, 08 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izchezna-signalat-

svarzvan-s-chernite-kutii-na-samoleta-fantom.html 

816. Разделението в Украйна се пренесе и в парламента, 08 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/video/video/news/razdelenieto-v-ukraina-se-

prenese-i-v-parlamenta.html 

817. Партита на два континента за 40-ия рожден ден на Виктория Бекъм, 

08 април 2014 г., достъпно на: 

http://zonasport.btvnews.bg/article/lubopitno/partita-na-dva-kontinenta-za-40-

iya-rozhden-den-na-viktoriya-bekam.html 

818. Съдът на ЕС: Събирането на трафични данни е незаконно, 08 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/obshtestvo/sadat-na-es-

sabiraneto-na-trafichni-danni-e-nezakonno.html 

819. И в Западна Украйна скочиха срещу новата власт, 08 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

15.html 

820. Кения залови хиляди предполагаеми терористи, 08 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/keniya-zalovi-hilyadi-

predpolagaemi-teroristi.html 

821. Край на окупацията на службата за сигурност в Луганск, 09 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/krai-na-okupatsiyata-na-

sluzhbata-za-sigurnost-v-lugansk.html 

822. Уловиха нови сигнали от "черната кутия" на изчезналия Боинг, 09 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/uloviha-novi-

signali-ot-chernata-kutiya-na-izcheznaliya-boing.html 

823. Еминем и Риана излизат заедно на сцената на филмовите награди на 

MTV, 09 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/eminem-i-riana-izlizat-zaedno-na-scenata-na-

filmovite-nagradi-na-mtv.html 

824. Белгийците сами избират надписа на регистрационния номер на 

колата им, 09 април 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/belgiitsite-sami-izbirat-nadpisa-na-

registratsionniya-nomer-na-kolata-im.html 

825. Тойота изтегля 6,39 милиона дефектни коли по света, 09 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/toiota-izteglya-6-39-miliona-

defektni-koli-po-sveta.html 

826. ЕС ще бори недекларирания труд с обща платформа, 09 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-shte-bori-nedeklariraniya-trud-

s-obshta-platforma.html 

827. Франсоа Оланд сложи край на sms-ите във френския МС, 09 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/fransoa-oland-slozhi-

krai-na-sms-ite-vav-frenskiya-ms.html 

828. Мъж нападна с нож служители на бизнес център в Торонто, 09 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mazh-napadna-s-nozh-

sluzhiteli-na-biznes-tsentar-v-toronto.html 

829. 25 жертви на двоен атентат в Хомс (СНИМКИ), 09 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/25-zhertvi-na-dvoen-atentat-v-

homs-snimki.html 

830. Падна забраната върху Youtube в Турция, 09 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/padna-zabranata-varhu-youtube-v-

turtsiya.html 

831. Украинските власти задържаха руска шпионка, 09 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainskite-vlasti-zadarzhaha-

ruska-shpionka.html 

832. НАТО няма да разполага войски до границите на Русия, 09 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nato-nyama-da-

razpolaga-voiski-do-granitsite-na-rusiya.html 

833. Coldplay издава нов албум догодина, 10 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/art/coldplay-izdava-nov-album-dogodina.html 

834. Lorde и Imagine Dragons с най-много "Билборд" номинации, 10 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/art/lorde-i-imagine-

dragons-s-naj-mnogo-nominacii-na-bilbord.html 
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835. „Газпром" придоби „Киргизгаз", 10 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zgazprom-pridobi-zkirgizgaz.html 

836. Френските митници заловиха рекордно количество фалшиви 

лекарства, 10 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/frenskite-mitnitsi-zaloviha-rekordno-

kolichestvo-falshivi-lekarstva.html 

837. ПАСЕ лиши Русия от правo на глас, 10 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pase-lishi-rusiya-ot-pravo-na-glas.html 

838. Скандал с прочутото противогрипно лекарство "Тамифлу", 10 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/skandal-s-prochutoto-

protivogripno-lekarstvo-tamiflu.html 

839. Словакия би помогнала с газ на Украйна – но не и без пари, 10 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/slovakiya-bi-pomognala-

s-gaz-na-ukraina-no-ne-i-bez-pari.html 

840. Словения кърпи бюджетна дупка с по-скъпи алкохол, цигари и 

бензин, 10 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sloveniya-karpi-byudzhetna-dupka-s-po-skapi-

alkohol-tsigari-i-benzin.html 

841. Путин размаха газовата сопа на Европа, 10 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/putin-razmaha-gazovata-sopa-na-

evropa.html 

842. Израел наказва палестинците със санкции, 10 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/izrael-nakazva-palestintsite-sas-sanktsii.html 

843. Режимът на икономии във Франция засегна и дипломатите, 11 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rezhimat-na-ikonomii-

vav-frantsiya-zasegna-i-diplomatite.html 

844. Москва предупреди руснаците да не идват в България, 11 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/moskva-predupredi-rusnatsite-

da-ne-idvat-v-balgariya.html 

845. Република Крим с конституция и три официални езика, 11 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/republika-krim-s-konstitutsiya-

i-tri-ofitsialni-ezika.html 
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846. Папата помоли за прошка за сексуалните посегателства на 

свещеници, 11 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/papata-pomoli-za-proshka-za-seksualnite-

posegatelstva-na-sveshtenitsi.html 

847. Легендарният конструктор на съветските ракети е починал на 92 г., 11 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/legendarniyat-

konstruktor-na-savetskite-raketi-e-pochinal-na-92-g.html 

848. ЕС призова Русия да не политизира газовите доставки, 11 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-18.html 

849. „Уестингхаус” ще доставя гориво за украинските АЕЦ до 2020 г., 11 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-19.html 

850. ЦРУ измъчвало затворници в Гуантанамо с музика на Red Hot Chili 

Peppers, 11 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/cru-

izmachvalo-zatvornici-v-guantanamo-s-muzika-na-red-hot-chili-peppers.html 

851. Путин посъветва ЕС да предотврати дефолта на Украйна, вместо "да 

раздава пирожки", 11 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-20.html 

852. Белият дом отказа виза на новия ирански представител в ООН, 11 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/beliyat-dom-

otkaza-viza-na-noviya-iranski-predstavitel-v-oon.html 

853. Сепаратисти похитиха трамвай в Одеса, 11 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/separatisti-pohitiha-tramvai-v-odesa.html 

854. Размирна нощ в Украйна - сепаратисти от Донецк се готвят за щурм, 

12 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/razmirna-

nosht-v-ukraina-separatisti-ot-donetsk-se-gotvyat-za-shturm.html 

855. Бразилия поиска от МВФ да обмисли данък за най-богатите, 12 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/braziliya-poiska-ot-mvf-

da-obmisli-danak-za-nai-bogatite.html 
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856. Иран няма да избира друг посланик в ООН след отхвърления от 

САЩ, 12 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/iran-

nyama-da-izbira-drug-poslanik-v-oon-sled-othvarleniya-ot-sasht.html 

857. Пакистански съд освободи бебе на 9 м., обвинено в убийство, 12 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pakistanski-sad-

osvobodi-bebe-na-9-m-obvineno-v-ubiistvo.html 

858. Режимът и бунтовниците си прехвърлят отговорността за нова 

химическа атака в Сирия, 12 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rezhimat-i-buntovnitsite-si-prehvarlyat-

otgovornostta-za-nova-himicheska-ataka-v-siriya.html 

859. Проруски активисти откриха стрелба в Източна Украйна, 12 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/proruski-aktivisti-otkriha-

strelba-v-iztochna-ukraina.html 

860. Анексията на Крим поднови дебата за ядреното разоръжаване, 12 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/aneksiyata-na-

krim-podnovi-debata-za-yadrenoto-razorazhavane.html 

861. Френските комунисти протестираха срещу социалиста Оланд, 12 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/frenskite-

komunisti-protestiraha-sreshtu-sotsialista-oland.html 

862. Папараци ще отговарят пред съда за разкритата афера на Оланд, 12 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/paparatsi-shte-

otgovaryat-pred-sada-za-razkritata-afera-na-oland.html 

863. Съдбата на Шотландия - в ръцете на 15% гласоподаватели без мнение 

за независимостта, 12 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sadbata-na-shotlandiya-v-ratsete-na-15-

glasopodavateli-bez-mnenie-za-nezavisimostta.html 

864. Виктор Орбан запазва абсолютно мнозинство, 13 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/viktor-orban-zapazva-absolyutno-

mnozinstvo.html 

865. Извънредно положение в Чили, 13 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/izvanredno-polozhenie-v-chili.html 
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866. САЩ предупреди Русия за „допълнителни последствия”, 13 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-25.html 

867. Принц Уилям намекна за второ бебе, 13 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/prints-uilyam-namekna-za-vtoro-bebe.html 

868. Огнище на птичи грип в Япония, 13 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ognishte-na-ptichi-grip-v-yaponiya.html 

869. Македония избира президент, 13 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/makedoniya-izbira-prezident.html 

870. Антитерористична операция в Славянск, 13 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-26.html 

871. Американски съд задължи Майкъл Чорни да изплати 500 млн. долара 

на бизнесмен, 13 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-sad-zadalzhi-maikal-chorni-da-

izplati-500-mln-dolara-na-biznesmen.html 

872. Ожесточени сблъсъци при протест в Рим, 13 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/ozhestocheni-sblasatsi-pri-protest-v-

rim.html 

873. Ник Картър се ожени за годеницата си Лорън Кит, 13 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/nik-kartar-se-ozheni-za-

godenitsata-si-loran-kit.html 

874. Извънредно положение в Чили (СНИМКИ), 13 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/izvanredno-polozhenie-v-

chili.html 

875. Париж препоръчва нови санкции срещу Русия, 13 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/parizh-preporachva-novi-sanktsii-

sreshtu-rusiya.html 

876. Окупация на кметството в източния украински град Мариупол, 13 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/okupatsiya-na-

kmetstvoto-v-iztochniya-ukrainski-grad-mariupol.html 
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877. Украйна нареди пълномащабна военна офанзива в източните райони, 

13 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-naredi-

palnomashtabna-voenna-ofanziva-v-iztochnite-raioni.html 

878. Г-20: Световната икономика укрепва, но все още е уязвима, 13 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/g-20-svetovnata-

ikonomika-ukrepva-no-vse-oshte-e-uyazvima.html 

879. С края на ултиматума: Няма решение на кризата в Украйна, 14 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/s-kraya-na-ultimatuma-

nyama-reshenie-na-krizata-v-ukraina.html 

880. Арест за шестима българи в Гърция - пренесли 50 кг хероин от 

Турция, 14 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/kriminalno/arest-za-shestima-balgari-v-gartsiya-

prenesli-50-kg-heroin-ot-turtsiya.html 

881. Проруски активисти превземат нови сгради в Донецк, 14 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/proruski-aktivisti-prevzemat-

novi-sgradi-v-donetsk.html 

882. Путин и Медведев си надуха заплатите, 14 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/putin-i-medvedev-si-naduha-zaplatite.html 

883. Започна процесът срещу приближените на Кадафи, 14 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zapochna-protsesat-sreshtu-

priblizhenite-na-kadafi.html 

884. Масови ДНК тестове във френска гимназия след изнасилване, 14 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/masovi-dnk-

testove-vav-frenska-gimnaziya-sled-iznasilvane.html 

885. Мащабни промени по върховете на държавните компании в Италия, 

14 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mashtabni-

promeni-po-varhovete-na-darzhavnite-kompanii-v-italiya.html 

886. Европол разби българо-италианска банда за измами, 14 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/kriminalno/evropol-razbi-balgaro-

italianska-banda-za-izmami.html 
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887. Рязка ескалация на насилието в Украйна, 14 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/video/videos/news/rjazka-eskalacija-na-nasilieto-v-

ukrajna.html 

888. Нови надежди за Михаел Шумахер, 14 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/novi-nadezhdi-za-mihael-shumaher.html 

889. Започва спецоперация в източната част на Украйна, 14 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

32.html 

890. Путин назначи днес Сергей Аксьонов за и.д. губернатор на Крим, 14 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/putin-naznachi-

dnes-sergei-aksionov-za-i-d-gubernator-na-krim.html 

891. Турция иска да наложи данък на Туитър, 14 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/turtsiya-iska-da-nalozhi-danak-na-tuitar.html 

892. Рецесията в Италия стопи богатството на Берлускони, 14 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/retsesiyata-v-italiya-stopi-

bogatstvoto-na-berluskoni.html 

893. Австрия издирва 2 момичета, отишли да се бият за исляма в Сирия, 14 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/avstriya-izdirva-2-

momicheta-otishli-da-se-biyat-za-islyama-v-siriya.html 

894. Отменен търг на нацистки предмети във Франция, 14 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/otmenen-targ-na-natsistki-

predmeti-vav-frantsiya.html 

895. Подводният робот, издирващ полет 370, бе изваден часове по-рано, 15 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/podvodniyat-

robot-izdirvasht-polet-370-be-izvaden-chasove-po-rano.html 

896. Украински кандидат-президент пребит жестоко след тв участие, 15 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainski-

kandidat-predident-prebit-zhestoko-sled-tv-uchastie.html 

897. Военна операция започна в Източна Украйна, 15 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/voenna-operatsiya-zapochna-v-

iztochna-ukraina.html 
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898. "Трети пол" бе признат в Индия, 15 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/treti-pol-be-priznat-v-indiya.html 

899. Киев започна военна операция в Донецка област, 15 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/voenna-operatsiya-zapochna-v-

iztochna-ukraina.html 

900. Берлускони ще се грижи за възрастни и болни, 15 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/berluskoni-shte-se-grizhi-za-

vazrastni-i-bolni.html 

901. Лавров: Русия и Китай координират подходите си към световните 

проблеми, 15 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-34.html 

902. Жозеф Дол илюстрира преимуществата на обединена Европа с 

порното, 15 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zhozef-dol-ilyustrira-preimushtestvata-na-

obedinena-evropa-s-pornoto.html 

903. "Пулицър" за разкритията за незаконното подслушване, 15 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pulitsar-za-razkritiyata-za-

nezakonnoto-podslushvane.html 

904. Руски офицер водел сепаратистите в Украйна, 15 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruski-ofitser-vodel-separatistite-v-

ukraina.html 

905. Двама полицаи са ранени при нападение в Кайро, 15 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dvama-politsai-sa-raneni-pri-

napadenie-v-kairo.html 

906. КНДР чества 102 г. от рождението на "Великия водач" (СНИМКИ), 15 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/kndr-chestva-102-

g-ot-rozhdenieto-na-velikiyat-vodach-snimki.html 

907. Доживотен затвор за симпатизанти на "Златна зора", 15 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dozhivoten-zatvor-za-

simpatizanti-na-zlatna-zora.html 
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908. Първи сериозни боеве между Киев и сепаратистите, 15 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruski-ofitser-vodel-separatistite-v-

ukraina.html 

909. Нигерийски ислямисти отвлякоха десетки момичета от училище, 15 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nigeriiski-

islyamisti-otvlyakoha-desetki-momicheta-ot-uchilishte.html 

910. Масова евакуация заради две раници на маратона в Бостън, 16 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/masova-evakuatsiya-

zaradi-dve-ranitsi-na-maratona-v-bostan.html 

911. Путин предупреди: Украйна е на ръба на гражданска война, 16 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/putin-predupredi-ukraina-

e-na-raba-na-grazhdanska-voina.html 

912. Тейлър Суифт вдига летвата за бъдещи гаджета, 16 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/tejlar-suift-vdiga-letvata-za-

badeshti-gadzheta.html 

913. Майкъл Дъглас популяризира контрола над оръжията, 16 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/majkal-daglas-prizova-

mladezhite-da-polzvat-socialnite-mrezhi.html 

914. Отрупаха принц Джордж с новозеландски подаръци, 16 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/otrupaha-princ-dzhordzh-s-

novozelandski-podaraci.html 

915. БТР-и с руски знамена в Краматорск и Славянск, 16 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/btr-i-s-ruski-znamena-v-

kramatorsk-i-slavyansk.html 

916. Сидни се сдоби с първия биткойн-банкомат, 16 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sidni-se-sdobi-s-parviya-bitkoin-

bankomat.html 

917. Франция замразява социалните разходи до 2017 г., 16 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/frantsiya-zamrazyava-sotsialnite-

pomoshti-do-2017-g.html 

918. Демокрацията и човешките права паднаха жертва на кризата в 

Европа, 16 април 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/demokratsiyata-i-choveshkite-prava-padnaha-

zhertva-na-krizata-v-evropa.html 

919. Всички в ЕС с инструктаж за ефектите от нови санкции срещу Русия, 

16 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vsichki-v-es-s-

instruktazh-za-efektite-ot-novi-sanktsii-sreshtu-rusiya.html 

920. Батални сцени в Рим заради незаконно настанили се, 16 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/batalni-stseni-v-rim-zaradi-

nezakonno-nastanili-se.html 

921. Модерен технологичен бъг направи първия си удар, 17 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/moderen-tehnologichen-bag-

napravi-parviya-si-udar.html 

922. Бившият премиер на Украйна е обявен за издирване, 17 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bivshiyat-premier-na-ukraina-e-

obyaven-za-izdirvane.html 

923. Работата по Южен поток в България продължава, 17 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rabotata-nad-yuzhen-potok-v-

balgariya-prodalzhava.html 

924. "Коректни" руски военни присъствали на референдума в Крим, 17 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruski-voenni-v-

iztochna-ukraina-nyama-tova-sa-mirni-grazhdani.html 

925. Двама от трима бунтовници в Сирия - западноевропейски граждани, 

17 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dvama-ot-

trima-buntovnitsi-v-siriya-zapadnoevropeiski-grazhdani.html 

926. Руският строител на първата турска АЕЦ обещава договори за 6 млрд. 

долара на местни фирми, 17 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ruskiyat-stroitel-na-parvata-turska-aets-

obeshtava-dogovori-za-6-mlrd-dolara-na-mestni-firmi.html 

927. ЕС се съгласи на преговори с Русия и Украйна след заплахата за нова 

газова криза, 17 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/es-se-saglasi-na-pregovori-s-rusiya-i-ukraina-

sled-zaplahata-za-nova-gazova-kriza.html 
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928. Румъния уреди износ на ток към Албания за 1 млрд. евро годишно, 17 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rumaniya-uredi-

iznos-na-tok-kam-albaniya-za-1-mlrd-evro-godishno.html 

929. Турция вероятно ще разфасова „Коста Конкордия", 17 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turtsiya-veroyatno-shte-razfasova-

zkosta-konkordiya.html 

930. 41 ранени при сблъсъци на изборите в Алжир, 17 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/41-raneni-pri-sblasatsi-na-

izborite-v-alzhir.html 

931. САЩ разблокираха 450 млн. долара замразени ирански активи, 17 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-

razblokiraha-450-mln-dolara-zamrazeni-iranski-aktivi.html 

932. Турският парламент прие спорен закон за разузнаването, 17 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turskiyat-parlament-prie-

sporen-zakon-za-razuznavaneto.html 

933. Почина Габриел Гарсия Маркес, 17 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pochina-gabriel-garsia-markes.html 

934. Колумбия обяви тридневен траур за Маркес, 18 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kolumbiya-obyavi-tridneven-

traur-za-markes.html 

935. Лекари извадиха 400 гр злато от стомаха на индиец, 18 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lekari-izvadiha-400-g-zlato-ot-

stomaha-na-indiets.html 

936. Сирийски бежанци бягат от мизерията в Йордания, 18 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/siriiski-bezhantsi-byagat-ot-

mizeriyata-v-iordaniya.html 

937. Расмусен носел микрофон по време на разговор с Путин преди 

години, 18 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rasmusen-nosel-mikrofon-po-vreme-na-

razgovor-s-putin-predi-godini.html 

938. Училищен шеф се обеси заради децата, потънали на ферибот в Южна 

Корея, 18 април 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/uchilishten-shef-se-obesi-zaradi-detsata-

potanali-na-feribot-v-yuzhna-koreya.html 

939. Иран увеличи износа си на петрол до 1,2 млн. барела дневно, 18 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/iran-uvelichi-iznosa-si-

na-petrol-do-1-2-mln-barela-dnevno.html 

940. Съперничеща групировка обвини Ал Кайда в предателство, 18 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sapernicheshta-

grupirovka-obvini-al-kaida-v-predatelstvo.html 

941. Затвор за две българки, откраднали портмоне в ирландски 

супермаркет, 18 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/kriminalno/zatvor-za-dve-balgarki-otkradnali-

portmone-v-irlandski-supermarket.html 

942. Румънците ще похарчат 11 млн. евро за почивка на Великден, 18 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rumantsite-shte-

poharchat-11-mln-evro-za-pochivka-na-velikden.html 

943. Мощно земетресение разлюля Мексико Сити, 18 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/moshtno-zemetresenie-razlyulya-

meksiko-siti.html 

944. Русия превъоръжава първия си пост в Тихия океан, 18 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

38.html 

945. „Газпром" извади първите 70 000 тона петрол от Арктика, 18 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zgazprom-izvadi-parvite-

70-000-tona-petrol-ot-arktika.html 

946. Алжирският президент преизбран за пети мандат с 81,53% подкрепа, 

18 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/alzhirskiyat-

prezident-preizbran-za-peti-mandat-s-81-53-podkrepa.html 

947. „Шел” иска да разшири дейността си в Русия, 18 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zshel-iska-da-razshiri-deinostta-

si-v-rusiya.html 
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948. Киев готов на значителни отстъпки към рускоезичното население, 18 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-39.html 

949. Ердоган внесе жалба срещу социалните мрежи в съда, 18 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-vnese-zhalba-sreshtu-

sotsialnite-mrezhi-v-sada.html 

950. 40 000 на „кръстен ход” с папата около Колизеума в Рим, 19 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/40-000-na-zkrasten-hod-

s-papata-okolo-kolizeuma-v-rim.html 

951. Трудна подводна операция в Южна Корея - неясна е съдбата на 270 

души, 19 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/trudna-

podvodna-operatsiya-v-yuzhna-koreya-neyasna-e-sadbata-na-270-dushi.html 

952. Кремираха тленните останки на Маркес, 19 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/kremiraha-tlennite-ostanki-na-markes.html 

953. Пентагонът няма да праща сили в Полша - засега, 19 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pentagonat-nyama-da-prashta-sili-

v-polsha-zasega.html 

954. Путин: Газовият дълг на Украйна няма общо с политическите й 

проблеми, 19 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/putin-gazoviyat-dalg-na-ukraina-nyama-obshto-

s-politicheskite-i-problemi.html 

955. Хиляди измолиха Благодатния огън в Йерусалим, 19 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hilyadi-izmoliha-blagodatniya-

ogan-v-ierusalim.html 

956. 15 станаха загиналите под Еверест, 19 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/15-stanaha-zaginalite-pod-everest.html 

957. Пекин намалява екстрите за чиновниците, 19 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/pekin-namalyava-ekstrite-za-

chinovnitsite.html 

958. Нов трус в Тихия океан - близо 8 по Рихтер в Папуа-Нова Гвинея, 19 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nov-trus-v-tihiya-

okean-blizo-8-po-rihter-v-papua-nova-gvineya.html 
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959. Кремъл призна, че трупа войски по западната граница, 19 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kremal-prizna-che-trupa-

voiski-po-zapadnata-granitsa.html 

960. Владимир Путин стана икона на крайната десница, 19 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vladimir-putin-stana-ikona-na-

krainata-desnitsa.html 

961. Турция мисли за окончателно отделяне от Интернет, 19 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turtsiya-misli-za-okonchatelno-

otdelyane-ot-internet.html 

962. Австрия ще приеме още 1000 сирийски бежанци, 20 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/avstriya-shte-prieme-oshte-1000-

siriiski-bezhantsi.html 

963. Сблъсък с убити в Източна Украйна, 20 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sblasak-s-ubiti-v-iztochna-ukraina.html 

964. Иран послуша МААЕ и Запада - тръгна към ядрено обезопасяване, 20 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/iran-poslusha-

maae-i-zapada-tragna-kam-yadreno-obezopasyavane.html 

965. Почина Джон Хуболт – баща на космическата програма "Аполо", 20 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pochina-dzhon-

hubolt-bashta-na-kosmicheskata-programa-apolo.html 

966. Шон "Диди" Кумс – най-богатият в рапа, 20 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/shon-didi-kums-naj-bogatijat-v-rapa.html 

967. Туитър блокира достъпа до два сайта в Турция, 20 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tuitar-blokira-dostapa-do-dva-

saita-v-turtsiya.html 

968. Протестиращи в Рио подпалиха автобуси след смъртта на младежи, 20 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protestirashti-v-

rio-podpaliha-avtobusi-sled-smartta-na-mladezhi.html 

969. Саудитец бе глобен - позволил на жена си да шофира, 20 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sauditets-be-globen-pozvolil-

na-zhena-si-da-shofira.html 
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970. Снаряд от войната уби двама руски иманяри, 20 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/snaryad-ot-voinata-ubi-dvama-

ruski-imanyari.html 

971. Близки на пътници от потъналия ферибот излязоха на протест, 20 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/blizki-na-patnitsi-

ot-potanaliya-feribot-izlyazoha-na-protest.html 

972. 110 убити след кражба на добитък в Южен Судан, 20 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/110-ubiti-sled-krazhba-na-

dobitak-v-yuzhen-sudan.html 

973. Британската кралица с нов портрет за 88-ия си рожден ден, 20 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/britanskata-kralitsa-s-

nov-portret-za-88-iya-si-rozhden-den.html 

974. Сепаратист поиска руско нахлуване в Славянск (СНИМКИ), 20 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/sblasak-s-ubiti-v-

iztochna-ukraina.html 

975. 7 парашутисти загинаха във Финландия, 20 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/7-parashutisti-zaginaha-vav-finlandiya.html 

976. 8 парашутисти загинаха във Финландия, 20 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/7-parashutisti-zaginaha-vav-finlandiya.html 

977. Нова авария на малайзийски "Боинг" приключи с аварийно кацане, 20 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nova-avariya-na-

malaiziiski-boing-priklyuchi-s-avariino-katsane.html 

978. Безпилотни самолети ликвидираха най-малко 40 джихадисти в Йемен, 

20 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bezpilotni-

samoleti-likvidiraha-nai-malko-40-dzhihadisti-v-iemen.html 

979. Край на Велиденското примирие в Украйна (СНИМКИ), 20 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/sblasak-s-ubiti-v-

iztochna-ukraina.html 

980. 16 млрд. долара в турската икономика от строителството на две АЕЦ, 

21 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/16-mlrd-

dolara-v-turskata-ikonomika-ot-stroitelstvoto-na-dve-aets.html 
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981. Прощаване с Габриел Гарсия Маркес в Мексико, 21 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/proshtavane-s-gabriel-garsiya-

markes-v-meksiko.html 

982. Лавров обвини Киев, че нарушава сделката от Женева, 21 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-42.html 

983. Кортни Кокс - влюбена до уши, но не мисли за сватба, 21 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kortni-koks-vljubena-do-

ushi-no-ne-misli-za-svatba.html 

984. Путин се "подмаза" на малцинствата в Крим, 21 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

43.html 

985. Мъж вся паника в руска банка, после се предаде, 21 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mazh-vsya-panika-v-ruska-banka-

posle-se-predade.html 

986. Обвинения за българин, ръководил банда за измами с кредитни карти 

в САЩ, 21 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/obvineniya-za-balgarin-rakovodil-banda-za-

izmami-s-kreditni-karti-v-sasht.html 

987. Рим става на 2767 г., 21 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rim-stava-na-2767-g.html 

988. Жертвите на потъналия ферибот станаха 82, 21 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zhertvite-na-potanaliya-feribot-

stanaha-82.html 

989. Джо Байдън пристигна в Киев с намек за шистов газ, 21 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

44.html 

990. Демонстранти в Харков избраха "народен губернатор", 21 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-45.html 

991. Наводненията в Румъния убиха 4 души, 21 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/navodneniyata-v-rumaniya-ubiha-4-dushi.html 
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992. Елизабет Втора отпразнува рождения си ден в тесен семеен кръг, 21 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/elizabet-vtora-

otpraznuva-rozhdeniya-si-den-v-tesen-semeen-krag.html 

993. Луганск и Харков избраха "народен губернатор", 21 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

45.html 

994. Британското правителство не признава вота в Сирия, 21 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/britanskoto-pravitelstvo-ne-

priznava-vota-v-siriya.html 

995. 36 000 души взеха участие в маратона в Бостън, 21 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/36-000-dushi-vzeha-uchastie-v-

maratona-v-bostan.html 

996. САЩ отказа участие в конференция в Москва, 21 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

46.html 

997. Здравният министър на Саудитска Арабия е уволнен в разгара на 

разпространението на коронавируса, 21 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zdravniyat-ministar-na-sauditska-arabiya-e-

uvolnen-v-razgara-na-razprostranenieto-na-koronavirusa.html 

998. Ким Чен-ун ръководи непланирани учения на ВВС, 22 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kim-chen-un-rakovodi-

neplanirani-ucheniya-na-vvs.html 

999. Дженифър Анистън сватосва Гуинет Полтроу и Орландо Блум, 22 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/dzhenifar-

anistan-svatosva-guinet-poltrou-i-orlando-blum.html 

1000. Самолетният транспорт от Русия до Крим и обратно без ДДС, 22 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-47.html 

1001. Линдзи Лоън е направила спонтанен аборт, 22 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/lindzi-loan-e-napravila-

spontanen-abort.html 
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1002. Испания залови кораб с 18 тона хашиш, 22 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/ispaniya-zalovi-korab-s-18-tona-

hashish.html 

1003. Дани Бойл ще режисира филм за Стив Джобс, 22 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/art/dani-bojl-shte-rezhisira-

film-za-stiv-dzhobs.html 

1004. Жерар Депардийо открива верига ресторанти в Русия, 22 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/zherar-depardijo-otkriva-

veriga-restoranti-v-rusija.html 

1005. Русия е готова да се справи с нови санкции, 22 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

49.html 

1006. Загинал лидер на „Десен сектор" се прострелял сам в сърцето, 22 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zaginal-lider-na-

zdesen-sektor-se-prostrelyal-sam-v-sartseto.html 

1007. Г-7 се обръща към шистов газ и ядрено гориво за енергийна 

независимост, 22 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/g-7-se-obrashta-kam-shistov-gaz-i-yadreno-

gorivo-za-energiina-nezavisimost.html 

1008. Над 200 белгийски граждани са заминали на фронта в Сирия досега, 

22 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-200-

belgiiski-grazhdani-sa-zaminali-na-fronta-v-siriya-dosega.html 

1009. Общоевропейска инициатива за почистване на 10 май, 22 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obshtoevropeiska-initsiativa-

za-pochistvane-na-10-mai.html 

1010. Вижте новата любов на Ричард Гиър, 22 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/vizhte-novata-ljubov-na-richard-giar.html 

1011. САЩ дава на Украйна 50 милиона долара – за реформи и избори, 22 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-51.html 

1012. Ким Чен-ун като дете (СНИМКИ), 22 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kim-chen-un-kato-dete-snimki.html 
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1013. 6000 евро глоба за Алексей Навални заради клевета, 22 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/6000-evro-globa-za-aleksei-

navalni-zaradi-kleveta.html 

1014. Вашингтон няма да признае отцепването на Крим, 22 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vashington-nyama-da-priznae-

ottsepvaneto-na-krim.html 

1015. Бойкот на планинските водачи на Еверест, 22 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/planinskite-vodachi-na-everest-

plashat-s-boikot.html 

1016. Босна ще е най-застаряла на Балканите в средата на века, 22 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bosna-shte-e-nai-

zastaryala-na-balkanite-v-sredata-na-veka.html 

1017. Над 20 деца звънели за помощ при потъването на южнокорейския 

ферибот, 22 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-

20-detsa-zvaneli-za-pomosht-pri-potavaneto-na-yuzhnokoreiskiya-feribot.html 

1018. Създателят на руския Facebook замина в изгнание, 22 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sazdatelyat-na-ruskiya-facebook-

zamina-v-izgnanie.html 

1019. Над 50% от руснаците оценяват "положителната" роля на Ленин, 22 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-50-ot-

rusnatsite-otsenyavat-polozhitelnata-rolya-na-lenin.html 

1020. Найджъл Фараж отрече кампанията му да е расистка, 22 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/naidzhal-farazh-otreche-

kampaniyata-mu-da-e-rasistka.html 

1021. Киев поднови щурма срещу сепаратистите след убийството на 

политик, 22 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kiev-

podnovi-shturma-sreshtu-separatistite-sled-ubiistvoto-na-politik.html 

1022. Вигенин успокоява Русия: Всички тук са подкрепят "Южен поток", 

22 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/ikonomika/vigenin-uspokoyava-rusiya-

vsichki-tuk-sa-podkrepyat-yuzhen-potok.html 
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1023. САЩ бавно трупа сили около Русия, 22 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-bavno-trupa-sili-okolo-rusiya.html 

1024. Кери потърси Лавров, той го препрати към Киев, 22 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/keri-potarsi-lavrov-toi-go-

preprati-kam-kiev.html 

1025. Ума Търман прекъсна годежа си, 23 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/uma-tarman-prekasna-godezha-si-s-arki-

bjuson.html 

1026. Еврозоната с най-висок растеж от 3 години насам, 23 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/evrozonata-s-nai-visok-rastezh-ot-

3-godini-nasam.html 

1027. Румъния видя възможност да стане зърнен играч покрай кризата в 

Украйна, 23 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rumaniya-vidya-vazmozhnost-da-stane-zarnen-

igrach-pokrai-krizata-v-ukraina.html 

1028. Лана дел Рей оглави чарт на iTunes, 23 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/lana-del-rei-oglavi-chart-na-itunes.html 

1029. Адел се завръща на сцената с нов албум, 23 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/adel-se-zavrashta-na-scenata-s-nov-

album.html 

1030. Майка уби трите си деца в Лондон, 23 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/maika-ubi-trite-si-detsa-v-london.html 

1031. Близо 60 загинали при влакова катастрофа в Конго, 23 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/blizo-60-zaginali-pri-vlakova-

katastrofa-v-kongo.html 

1032. „Газпром” няма да спира газовите доставки за Украйна, 23 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-56.html 

1033. Освирквания посрещат Франсоа Оланд в Южна Франция, 23 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/osvirkvaniya-posreshtat-

fransoa-oland-v-yuzhna-frantsiya.html 
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1034. Тунизиец осъди US работодателя си – обидил го на "терорист", 23 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tuniziets-osadi-us-

rabotodatelya-si-obidil-go-na-terorist.html 

1035. Възобновяване на "активната фаза" от спецоперацията в Югоизточна 

Украйна, 23 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/vazobnovyavane-na-aktivnata-faza-ot-

spetsoperatsiyata-v-yugoiztochna-ukraina.html 

1036. Почина братът на Камила, 23 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pochina-bratat-na-kamila.html 

1037. Четирима души са ранени при израелски въздушен удар в ивицата 

Газа, 23 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/chetirima-dushi-sa-raneni-pri-izraelski-

vazdushen-udar-v-ivitsata-gaza.html 

1038. Първите австрийски туристи пристигнаха в Слънчев бряг, 24 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/regionalni-

novini/parvite-avstriiski-turisti-pristignaha-v-slanchev-bryag.html 

1039. Британски ученици в клас с пистолети, брадви, пушки и сатъри, 24 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/britanski-

uchenitsi-v-klas-s-pistoleti-bradvi-pushki-i-satari.html 

1040. Полша поде инициатива за Европейска енергийна общност, 24 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/polsha-pode-initsiativa-

za-evropeiska-energiina-obshtnost.html 

1041. Арменският президент не иска съболезнования, а признание за 

геноцида, 24 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/armenskiyat-prezident-ne-iska-saboleznovaniya-

a-priznanie-za-genotsida.html 

1042. Сражения с убити и ранени в Славянск, 24 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-57.html 

1043. "Южен поток" няма да бъде спиран, 24 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/ikonomika/yuzhen-potok-nyama-da-bade-

spiran.html 
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1044. Санкции срещу Москва? Най-много да не канят руския балет 

(ВИДЕО), 24 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-60.html 

1045. Кампания за възпиране на британците от участие в конфликта в 

Сирия, 24 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kampaniya-za-vazpirane-na-britantsite-ot-

uchastie-v-konflikta-v-siriya.html 

1046. САЩ забрани продажбата на електронни цигари на лица под 18 г., 

25 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-zabrani-

prodazhbata-na-elektronni-tsigari-na-litsa-pod-18-g.html 

1047. КНДР е готова за ядрен опит, 25 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kndr-e-gotova-za-yadren-opit.html 

1048. Кортни Кокс с режисьорския си дебют на "Трайбека", 25 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kortni-koks-s-rezhisiorskiya-

si-debyut-na-traibeka.html 

1049. „Стандарт енд Пуърс” намали оценката на платежоспособността на 

Русия, 25 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zstandart-end-puars-namali-otsenkata-na-

platezhosposobnostta-na-rusiya.html 

1050. Пожар в Индия изпепели над 500 къщи, 25 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/pozhar-v-indiya-izpepeli-nad-500-

kashti.html 

1051. "Евроджъст" разби банда за източване на социалните системи с БГ 

участие, 25 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/evrodzhast-razbi-banda-za-iztochvane-na-

sotsialnite-sistemi-s-bg-uchastie.html 

1052. 7 ранени при взрив в КПП близо до Одеса, 25 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

61.html 

1053. Москва възнамерява да свика Съвета за сигурност на ООН, 25 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/videos/news/moskva-

vaznamerjava-da-svika-saveta-za-sigurnost-na-oon.html 
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1054. Лавров нарече Кери "невъзпитан", призова Киев да възпре армията, 

25 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-

mezhdu-rusiya-i-zapada-62.html 

1055. Взрив на украински хеликоптер до Краматорск, 25 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vzirv-na-ukrainski-helikopter-do-

kramatorsk.html 

1056. Меркел поиска от Путин да спазва сделката от Женева, 25 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-63.html 

1057. Задържаха Бийбър в Ел Ей, 25 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/zadarzhaha-bijbar-v-el-ej.html 

1058. Интернет "събуди" Шумахер, 25 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/internet-shumaher.html 

1059. Скандално видео взриви социалните мрежи - баща пали цигара на 

детето си, 25 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/skandalno-video-vzrivi-sotsialnite-mrezhi-

bashta-pali-tsigara-na-deteto-si.html 

1060. 28 жертви на атентат в Багдад, 25 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/28-zhertvi-na-atentat-v-bagdad.html 

1061. Шулц: Европа е не само единният пазар, 25 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/shults-evropa-e-ne-samo-

edinniyat-pazar.html 

1062. Г-7 одобри нови санкции срещу Русия, 26 април 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/g-7-odobri-novi-sanktsii-sreshtu-rusiya.html 

1063. Български военен сред заложниците в Славянск?, 26 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/balgarski-voenen-sred-

zalozhnitsite-v-slavyansk.html 

1064. Арестувани са всички членове на екипажа на потъналия ферибот, 26 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/arestuvani-sa-

vsichki-chlenove-na-ekipazha-na-potanaliya-feribot.html 
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1065. Преразход, измами и спекула съпровождат канонизацията "2 в 1" в 

Рим, 26 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/prerazhod-izmami-i-spekula-saprovozhdat-

kanonizatsiyata-2-v-1-v-rim.html 

1066. Абас: Палестина никога не ще признае Израел за еврейска държава, 

26 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/abas-palestina-

nikoga-ne-shte-priznae-izrael-za-evreiska-darzhava.html 

1067. Папата увери Арсений Яценюк, че ще работи за мира в Украйна, 26 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/papata-uveri-

arsenii-yatsenyuk-che-shte-raboti-za-mira-v-ukraina.html 

1068. Първите дипломати на 28-те обсъждат нови санкции срещу Москва, 

26 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/parvite-

diplomati-na-28-te-obsazhdat-novi-sanktsii-sreshtu-moskva.html 

1069. Украйна спря водата на Крим, 26 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-68.html 

1070. Най-малко шестима ранени при мощен взрив във Виена, 26 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-shestima-

raneni-pri-moshten-vzriv-vav-viena.html 

1071. Турски митничари хванаха българин с близо 62 кг хероин, 26 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/kriminalno/turski-mitnichari-

hvanaha-balgarin-s-blizo-62-kg-heroin.html 

1072. Резултатите от президентския вот в Афганистан вещаят втори тур, 

26 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rezultatite-ot-

prezidentskiya-vot-v-afganistan-veshtayat-vtori-tur.html 

1073. Американците не искат САЩ да се меси в украинската криза, 26 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikantsite-ne-

iskat-sasht-da-se-mesi-v-ukrainskata-kriza.html 

1074. Сепаратистите в Славянск са готови да разменят заложниците си, 26 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/separatistite-v-

slavyansk-sa-gotovi-da-razmenyat-zalozhnitsite-si.html 
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1075. Жители на Берлин блокираха шествие на националисти, 26 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zhiteli-na-berlin-

blokiraha-shestvie-na-natsionalisti.html 

1076. Турският президент подписа спорния закон за спецслужбите, 26 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turskiyat-

prezident-podpisa-sporniya-zakon-za-spetssluzhbite.html 

1077. Многохиляден митинг в Одеса в памет на загиналите в Киев полицаи 

от Беркут, 27 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-69.html 

1078. Ватикана канонизира двама папи, 27 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/bezpretsedentna-dvoina-kanonizatsiya-na-

dvama-papi-vav-vatikana.html 

1079. Барак Обама посети джамия в Куала Лумпур, 27 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/barak-obama-poseti-dzhamiya-v-

kuala-lumpur.html 

1080. Подводен робот търси изчезналия полет MH370 в още по-голяма 

зона, 27 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/podvoden-robot-tarsi-izcheznaliya-polet-

mh370-v-oshte-po-golyama-zona.html 

1081. САЩ обвиниха Русия за новата ескалация на напрежението в 

Украйна, 27 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-obviniha-rusiya-za-novata-eskalatsiya-na-

naprezhenieto-v-ukraina.html 

1082. Македония избира президент и парламент, 27 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/makedoniya-izbira-prezident-i-

parlament.html 

1083. Юнкер обеща Шенген и падане на механизма за наблюдение, 27 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/yunker-

obeshta-shengen-i-padane-na-mehanizma-za-nablyudenie.html 

1084. Сепаратисти не пуснаха Ходорковски в окупираното кметство в 

Донецк, 27 април 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/separatisti-ne-pusnaha-hodorkovski-v-

okupiranoto-kmetstvo-v-donetsk.html 

1085. От понеделник молдовците влизат в страните от Шенген без визи, 27 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ot-ponedelnik-

moldovtsite-vlizat-v-stranite-ot-shengen-bez-vizi.html 

1086. Сепаратисти в Луганск с ултиматум към Киев, 27 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

70.html 

1087. Бури торнадо взеха жертви и нанесоха щети в няколко американски 

щата, 28 април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/buri-

tornado-vzeha-zhertvi-i-nanesoha-shteti-v-nyakolko-amerikanski-shtata.html 

1088. Джордж Клуни е сгоден!, 28 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/dzhordzh-kluni-e-sgoden.html 

1089. Покушение срещу проруския кмет на Харков, 28 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pokushenie-sreshtu-proruskiya-

kmet-na-harkov.html 

1090. ЕС финансира "слънчев" керосин, 28 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/es-finansira-slanchev-kerosin.html 

1091. Туристка сбърка Ричард Гиър с бездомник, даде му пица, 28 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/turistka-sbarka-richard-

giar-s-bezdomnik-dade-mu-pica.html 

1092. Проруски бунтовници нападнаха шествие за единение в Донецк, 28 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/proruski-

buntovnitsi-napadnaha-shestvie-za-edinenie-v-donetsk.html 

1093. Достъпът до интернет - основно човешко право, 28 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dostapat-do-internet-osnovno-

choveshko-pravo.html 

1094. След обида, Берлускони се назова „приятел на германците”, 28 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sled-obida-

berluskoni-se-nazova-zpriyatel-na-germantsite.html 



 
 

382 
 

1095. Ураганни ветрове в САЩ взеха най-малко 21 жертви, 29 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/uraganni-vetrove-v-sasht-

vzeha-nai-malko-21-zhertvi.html 

1096. Има риск Русия да не спре с Крим и Източна Украйна, 29 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/ima-risk-rusiya-da-ne-spre-s-

krim-i-iztochna-ukraina.html 

1097. Бен Афлек отказва цигарите, 29 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/ben-aflek-otkazva-cigarite.html 

1098. Двудневна стачка в метрото в Лондон, 29 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/dvudnevna-stachka-v-metroto-v-london.html 

1099. "Газпром" не изключва спиране на газа през Украйна, Беларус и 

Молдова, 29 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/gazprom-ne-izkljuchva-spirane-na-gaza-prez-

ukrajna-belarus-i-moldova.html 

1100. Русия обеща да не нахлува в Украйна, 29 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-obeshta-da-ne-nahluva-v-ukraina.html 

1101. Рейтингът на Обама полетя надолу, 29 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/reitingat-na-obama-poletya-nadolu.html 

1102. Сепаратисти превзеха регионалната администрация в Луганск, 29 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/separatisti-

prevzeha-regionalnata-administratsiya-v-lugansk.html 

1103. Ги Ферховщад - победител на първия предизборен дебат за 

председател на ЕК, 29 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/evroizbori-2014.html 

1104. „Стандард енд Пуърс” понижи рейтинга на „Лукойл”, 29 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zstandard-end-puars-ponizhi-

reitinga-na-zlukoil.html 

1105. Орешарски посети лидера на коалиция "Кукуригу" в Хърватия, 29 

април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/oresharski-pri-lidera-na-koalitsiya-

kukurigu-v-harvatiya.html 
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1106. Сепаратисти с автомати завзеха Луганск (СНИМКИ), 29 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/separatisti-s-avtomati-

zavzeha-lugansk-snimki.html 

1107. "Южен поток" отново достига до Австрия, 29 април 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yuzhen-potok-otnovo-dostiga-do-

avstriya.html 

1108. Монсерат Кабайе криела данъци, 29 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/monserat-kabaie-kriela-danatsi.html 

1109. “Стандард енд Пуърс” понижи рейтинга на 15 европейски банки, 30 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/standard-end-

puars-ponizhi-reitinga-na-15-evropeiski-banki.html 

1110. Жертвите на торнада - 35, САЩ чакат огромна градушка, 30 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zhertvite-na-tornada-35-

sasht-chakat-ogromna-gradushka.html 

1111. Канал за трафик на имигранти към България бе разбит в Турция, 30 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kanal-za-trafik-na-

imigranti-kam-balgariya-be-razbit-v-turtsiya.html 

1112. Оклахома спря екзекуцията на осъден на смърт, но той почина, 30 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/oklahoma-sprya-

ekzekutsiyata-na-osaden-na-smart-no-toi-pochina.html 

1113. Дженифър Лорънс и Никълъс Холт с първи общ дом, 30 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhenifar-lorans-i-nikalas-

holt-s-parvi-obsht-dom.html 

1114. Барабанистът на "Скорпиънс" с едномесечна присъда, 30 април 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/barabanistat-na-skorpians-s-

ednomesechna-prisada.html 

1115. Белият дом пусна клип срещу сексуалния тормоз (ВИДЕО), 30 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/beliyat-dom-pusna-klip-

sreshtu-seksualniya-tormoz-video.html 

1116. Над 20 млн. иракчани избират парламент на фона на атентати, 30 

април 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-20-mln-

irakchani-izbirat-parlament.html 



 
 

384 
 

1117. Почина Боб Хоскинс, 30 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/pochina-bob-hoskins.html 

1118. Противоракетният щит в Румъния ще заработи през 2015 г., 30 април 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protivoraketniyat-shtit-v-

rumaniya-shte-zaraboti-prez-2015-g.html 

1119. 18 месеца затвор за Долче и Габана, 30 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/18-mesetsa-zatvor-za-dolche-i-gabana.html 

1120. Дилма ще се бори за втори мандат, 30 април 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/dilma-shte-se-bori-za-vtori-mandat.html 

1121. Кметът на Торонто се лекува предизборно от наркозависимост, 01 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kmetat-na-toronto-

se-lekuva-predizborno-ot-narkozavisimost.html 

1122. Десетки отвлечени ученички в Нигерия принуждавани да се омъжват 

за похитителите си, 01 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/desetki-otvlecheni-uchenichki-v-nigeriya-

prinuzhdavani-da-se-omazhvat-za-pohititelite-si.html 

1123. 100 000 души на Червения площад в Москва за Деня на труда, 01 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/100-000-dushi-na-

cherveniya-ploshtad-v-moskva-za-denya-na-truda.html 

1124. Глобалната свобода на печата достигна рекордно дъно от 10 г. 

насам, 01 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/globalnata-svoboda-na-pechata-dostigna-

rekordno-dano-ot-10-g-nasam.html 

1125. Арест за лидера на „Шин Фейн” за убийство от преди 40 г., 01 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/arest-za-lidera-na-zshin-

fein-za-ubiistvo-ot-predi-40-g.html 

1126. Пътник опита да отвлече самолет, за да иде на манифестациите в 

Истанбул, 01 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/patnik-opita-da-otvleche-samolet-za-da-ide-na-

manifestatsiite-v-isanbul.html 
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1127. Референдум в Донецк и Луганск на 11 май, 01 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/referendum-v-donetsk-i-lugansk-na-11-

mai.html 

1128. Първомайска демонстрация в Торино прерасна в меле (СНИМКИ), 

01 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/parvomaiska-

demonstratsiya-v-torino-prerasna-v-mele-snimki.html 

1129. Претоварване – основна версия за потъването на южнокорейския 

ферибот, 01 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pretovarvane-osnovna-versiya-za-potavaneto-

na-yuzhnokoreiskiya-feribot.html 

1130. Над 100 ранени при газова експлозия в затвор във Флорида, 01 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-100-raneni-pri-

gazova-eksploziya-v-zatvor-vav-florida.html 

1131. Малайзия публикува доклад за полет MH370, 01 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/malaiziya-publikuva-doklad-za-

polet-mh370.html 

1132. 23 кандидати за президент на Сирия, 01 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/23-kandidati-za-prezident-na-siriya.html 

1133. Джон Кери предупреди за риск от геноцид в Южен Судан, 01 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dzhon-keri-predupredi-

za-risk-ot-genotsid-v-yuzhen-sudan.html 

1134. 7344 китаристи изсвириха „Hey, Joe” в Полша (СНИМКИ + 

ВИДЕО), 01 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/7344-

kitaristi-izsviriha-zhey-joe-v-polsha-snimki-video.html 

1135. Вторият човек в Северна Корея - снет от поста, 02 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vtoriyat-chovek-v-severna-

koreya-snet-ot-posta.html 

1136. В Славянск започна спецоперация, хеликоптери над града, 02 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mediinata-svoboda-po-

sveta-na-danoto-za-poslednite-10-g.html 
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1137. НАСА показа прототип на скафандър за мисията до Марс, 02 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nasa-pokaza-prototip-na-

skafandar-za-misiyata-do-mars.html 

1138. ЕС иска единна цена на природния газ за всички страни-членки, 02 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-iska-edinna-tsena-

na-prirodniya-gaz-za-vsichki-strani-chlenki.html 

1139. Китай ще произвежда най-много безпилотни самолети в света, 02 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kitai-shte-

proizvezhda-nai-mnogo-bezpilotni-samoleti-v-sveta.html 

1140. 172 души пострадаха при сблъсък на два метровлака в Сеул, 02 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/172-dushi-postradaha-

pri-sblasak-na-dva-metrovlaka-v-seul.html 

1141. Джон Кери предупреди за опасност от геноцид в Южен Судан, 02 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dzhon-keri-

predupredi-za-opasnost-ot-genotsid-v-yuzhen-sudan.html 

1142. Украйна забрани на руските авиокомпании да летят до Донецк и 

Харков, 02 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-

zabrani-na-ruskite-aviokompanii-da-letyat-do-donetsk-i-harkov.html 

1143. Десетки ранени при сблъсъци в Одеса, 02 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/desetki-raneni-pri-sblasatsi-v-odesa.html 

1144. Японски банков служител се самоуби заради загубен милион евро, 

02 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yaponski-bankov-

sluzhitel-se-samoubi-zaradi-zaguben-milion-evro.html 

1145. Риана грабна 4 награди в САЩ (само видео), 02 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/video/videos/news/riana-grabna-4-nagradi-v-

sasht-samo-video-.html 

1146. 6 вагона на метрото дерайлираха в Ню Йорк, 02 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/6-vagona-na-metroto-derailiraha-

v-nyu-iork.html 

1147. Обама и Меркел с нов ултиматум към Русия, 02 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-i-merkel-s-nov-ultimatum-

kam-rusiya.html 
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1148. Трима убити при сблъсъци в Одеса, 02 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/desetki-raneni-pri-sblasatsi-v-odesa.html 

1149. Великобритания възстановява доставките на военно оборудване за 

бунтовниците в Сирия, 02 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/velikobritaniya-vazstanovyava-dostavkite-na-

voenno-oborudvane-za-buntovnitsite-v-siriya.html 

1150. 42 души убити при сблъсъци в Одеса (снимки), 02 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/desetki-raneni-pri-sblasatsi-v-

odesa.html 

1151. Говорителят на "Бийтълс" и Синатра влиза в затвора, 03 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/govoritelyat-na-biitals-i-sinatra-

vliza-v-zatvora.html 

1152. Тридневен траур в Одеса, 03 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/tridneven-traur-v-odesa.html 

1153. САЩ и Германия не се разбраха за подслушването, 03 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-i-germaniya-ne-se-razbraha-

za-podslushvaneto.html 

1154. Apple осъди Samsung за (още) $120 млн., 03 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/apple-osadi-samsung-za-oshte-120-mln.html 

1155. Принц Хари скъсал с Кресида Бонас?, 03 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/princ-hari-se-e-razdelil-s-kresida-bonas.html 

1156. Сепаратистите в Славянск освободиха западните наблюдатели, 03 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/separatistite-v-

slavyansk-osvobodiha-zapadnite-nablyudateli.html 

1157. 10 жертви на престрелка край Славянск, 03 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/10-zhertvi-na-prestrelka-krai-slavyansk.html 

1158. Двудневен траур в Украйна заради Одеса, 03 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/tridneven-traur-v-odesa.html 

1159. 40 тона марихуана конфискувани в Тихуана, 03 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/40-tona-marihuana-konfiskuvani-

v-tihuana.html 
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1160. 2100 души погребани живи под свлачището в Афганистан (снимки), 

03 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/2100-dushi-

pogrebani-zhivi-pod-svlachishteto-v-afganistan-snimki.html 

1161. Трима български крадци арестувани във Франция, 03 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/kriminalno/trima-balgarski-kradtsi-

arestuvani-vav-frantsiya.html 

1162. Възпоменание за сръбските новобранци, загинали в Босна в 

началото на войната, 03 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/vazpomenanie-za-srabskite-novobrantsi-

zaginali-v-bosna-v-nachaloto-na-voinata.html 

1163. САЩ и Русия с взаимни апели за влияние върху конфликта в 

Украйна, 03 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-75.html 

1164. Двоен бомбен атентат в Момбаса взе жертви, 03 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dvoen-bomben-atentat-v-

mombasa-vze-zhertvi.html 

1165. Нигерия затяга сигурността преди Световния икономически форум, 

04 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nigeriya-zatyaga-

sigurnostta-predi-svetovniya-ikonomicheski-forum.html 

1166. Ватикански експерти с мерки срещу духовници, скрили данни за 

педофили, 04 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/vatikanski-eksperti-s-merki-sreshtu-duhovnitsi-

skrili-danni-za-pedofili.html 

1167. "Икономист": За какво би воювала Америка?, 04 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ikonomist-za-kakvo-bi-voyuvala-

amerika.html 

1168. Обама разсмя десетки гости на традиционна вечеря в Белия дом, 04 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-razsmya-

desetki-gosti-na-traditsionna-vecherya-beliya-dom.html 

1169. Яценюк обвини МВР на Украйна в бездействие в Одеса, 04 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yatsenyuk-obvini-mvr-na-

ukraina-v-bezdeistvie-v-odesa.html 
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1170. Новият началник на милицията в Одеса - с български корени, 04 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-77.html 

1171. Гръцката полиция пусна снимки на български педиатър, уличен в 

педофилия, 04 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/kriminalno/gratskata-politsiya-pusna-snimki-na-

balgarski-pediatar-ulichen-v-pedofiliya.html 

1172. Пътнически влак дерайлира в Западна Индия, 04 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/patnicheski-vlak-derailira-v-

zapadna-indiya.html 

1173. Напрежение пред полицията в Одеса, 04 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/naprezhenie-pred-politsiyata-v-odesa.html 

1174. Либийският парламент не успя да избере нов премиер, 04 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/libiiskiyat-parlament-ne-uspya-

da-izbere-nov-premier.html 

1175. Либийският парламент избра нов премиер, 04 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/libiiskiyat-parlament-ne-uspya-da-izbere-

nov-premier.html 

1176. Споразумение за изтегляне на бунтовниците от Хомс, 04 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sporazumenie-za-izteglyane-na-

buntovnitsite-ot-homs.html 

1177. Папата се помоли за мир в Украйна, 04 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/papata-se-pomoli-za-mir-v-ukraina.html 

1178. Серия бомбени атентати в Найроби, 04 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/seriya-bombeni-atentati-v-nairobi.html 

1179. Пореден щурм в Украйна, 05 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/poreden-shturm-v-ukraina.html 

1180. Избирането на нов премиер на Либия - недействително, 05 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izbiraneto-na-nov-premier-na-

libiya-nedeistvitelno.html 
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1181. 12 души в неизвестност след потъването на китайски товарен кораб, 

05 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/12-dushi-v-

neizvestnost-sled-potavaneto-na-kitaiski-tovaren-korab.html 

1182. Швейцария замрази авоари на Виктор Янукович, 05 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shveitsariya-zamrazi-avoari-na-

viktor-yanukovich.html 

1183. Допълнителни сили в Одеса и бойни действия в Славянск, 05 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dopalnitelni-sili-v-odesa-

i-boini-deistviya-v-slavyansk.html 

1184. Авиокомпания от ОАЕ се готви да купи 49% от Алиталия, 05 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/aviokompaniya-ot-oae-

se-gotvi-da-kupi-49-ot-alitaliya.html 

1185. Над 20 имигранти се удавиха край бреговете на Гърция, 05 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-20-imigranti-se-udaviha-

krai-bregovete-na-gartsiya.html 

1186. "Боко Харам" призна за отвличането на над 200 момичета - щели да 

ги продадат, 05 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/boko-haram-prizna-za-otvlichaneto-na-nad-200-

momicheta-shteli-da-gi-prodadat.html 

1187. Русия предупреди за хуманитарна катастрофа в Източна Украйна, 05 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-predupredi-

za-humanitarna-katastrofa-v-iztochna-ukraina.html 

1188. Швейцарска авиокомпания предлага работно място-мечта, 05 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shveitsarska-

aviokompaniya-predlaga-rabotno-myasto-mechta.html 

1189. "Хюман райтс уоч": Системни нарушения на човешките права във 

Венецуела, 05 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/hyuman-raits-uoch-sistemni-narusheniya-na-

choveshkite-prava-vav-venetsuela.html 

1190. Самолетна катастрофа избегната "на косъм" над Брюксел, 05 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/samoletna-katastrofa-

izbegnata-na-kosam-nad-bryuksel.html 
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1191. Tимошенко призова всички доброволци да се включат в 

съпротивително движение, 06 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/timoshenko-prizova-vsichki-dobrovoltsi-da-se-

vklyuchat-v-saprotivitelno-dvizhenie.html 

1192. Започна строежът на небостъргач, който ще конкурира Дубай за 

приза "най-висока сграда в света", 06 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/videos/news/zapochna-stroezhat-na-nebostargach-

kojto-shte-konkurira-dubaj-za-priza-naj-visoka-sgrada-v-sveta-.html 

1193. Цивилен водолаз загина при операцията около потъналия ферибот, 

06 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tsivilen-vodolaz-

zagina-pri-operatsiyata-okolo-potanaliya-feribot.html 

1194. Сомалия - най-лошото място да бъдеш майка, 06 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/somaliya-nai-loshoto-myasto-da-

badesh-maika.html 

1195. Чуждестранни експерти ще разследват безредиците в Одеса, 06 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chuzhdestranni-eksperti-

shte-razsledvat-bezreditsite-v-odesa.html 

1196. Десетки загинали при сраженията в Славянск, 06 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/timoshenko-prizova-vsichki-

dobrovoltsi-da-se-vklyuchat-v-saprotivitelno-dvizhenie.html 

1197. Президентски избори или Украйна изпада в хаос и гражданска 

война, 06 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-

mezhdu-rusiya-i-zapada-81.html 

1198. Блокираха Риана в Instagram, 06 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/blokiraha-riana-v-instagram.html 

1199. Главнокомандващият на НАТО вече не очаква руска инвазия в 

Украйна, 06 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/glavnokomandvashtiyat-na-nato-veche-ne-

ochakva-ruska-invaziya-v-ukraina.html 

1200. Хърватия сменя финансов министър заради имотна афера, 06 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/harvatiya-smenya-

finansov-ministar-zaradi-imotna-afera.html 
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1201. Украинските депутати зачеркнаха децентрализацията, 06 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-82.html 

1202. Почти 1000 педофили в расо отлъчени от Ватикана за 10 г., 06 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pochti-1000-pedofili-v-

raso-otlacheni-ot-vatikana-za-10-g.html 

1203. GM изтегля от пазара още 56 000 автомобила, 06 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gm-izteglya-ot-pazara-oshte-56-

000-avtomobila.html 

1204. Г-7 застана зад Украйна, 06 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-83.html 

1205. Най-младата страна в света – вече с US санкции, 06 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-mladata-strana-v-sveta-veche-

s-us-sanktsii.html 

1206. Кариерата на Моника Люински паднала жертва на Овалният 

кабинет, 06 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/karierata-na-monika-lyuinski-padnala-zhertva-

na-ovalniya-kabinet.html 

1207. Стрелби и взривове във всички райони на Славянск, 07 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/strelbi-i-vzrivove-vav-vsichki-

raioni-na-slavyansk.html 

1208. Промени в параметрите на черните кутии след изчезването на 

малайзийския самолет, 07 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/promeni-v-parametrite-na-chernite-kutii-sled-

izchezvaneto-na-malaiziiskiya-samolet.html 

1209. Предизборна кампания на фона на гражданската война в Сирия, 07 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/predizborna-

kampaniya-na-fona-na-grazhdanskata-voina-v-siriya.html 

1210. След месеци протести: Премиерска рокада в Тайланд, 07 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sled-mesetsi-protesti-premierska-

rokada-v-tailand.html 
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1211. ЕП обмисля дали да вкара „Десен сектор" в терористичния списък, 

07 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-85.html 

1212. Сирийските бунтовници бягат от Хомс, 07 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/siriiskite-buntovnitsi-byagat-ot-homs.html 

1213. Бивш скинхед стана зам.-председател на унгарския парламент, 07 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bivsh-skinhed-stana-

zam-predsedatel-na-ungarskiya-parlament.html 

1214. Протестен лагер на бездомници около стадиона за откриването на 

Световното, 07 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/protesten-lager-na-bezdomnitsi-okolo-stadiona-

za-otkrivaneto-na-svetovnoto.html 

1215. ЕС с предварително споразумение за разширяване на санкциите 

срещу Русия, 07 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-

s-predvaritelno-sporazumenie-za-razshiryavane-na-sanktsiite-sreshtu-

rusiya.html 

1216. Един от организаторите на безредиците в Одеса е задържан, 07 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/edin-ot-organizatorite-na-

bezreditsite-v-odesa-e-zadarzhan.html 

1217. Стотици души са убити при нападение на Боко Харам, 07 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/stotitsi-dushi-sa-ubiti-pri-

napadenie-na-boko-haram.html 

1218. Израел шпионира САЩ повече от всеки друг от съюзниците им, 07 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izrael-shpionira-

sasht-poveche-ot-vseki-drug-ot-sayuznitsite-im.html 

1219. Арест за собственика на потъналия южнокорейски ферибот, 08 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/arest-za-sobstvenika-na-

potanaliya-yuzhnokoreiski-feribot.html 

1220. Обама удължи с година режима на извънредна ситуация за Сирия, 08 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-udalzhi-s-

godina-rezhima-na-izvanredna-situatsiya-za-siriya.html 
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1221. Мащабна операция срещу наркомафията в САЩ, 08 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mashtabna-operatsiya-sreshtu-

narkomafiyata-v-sasht.html 

1222. Турци запалиха сграда за бежанци в Анкара, 08 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turtsi-zapaliha-sgrada-za-

bezhantsi-v-ankara.html 

1223. Украински спецчасти щурмуват градския съвет в Мариупол, 08 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainski-spetschasti-

shturmuvat-gradskiya-savet-v-mariupol.html 

1224. Влак на Евростар блъсна елен и остана блокиран за 3 часа, 08 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vlak-na-evrostar-blasna-

elen-i-ostana-blokiran-za-3-chasa.html 

1225. Силна експлозия в Сирия разруши хотел и няколко сгради, 08 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/silna-eksploziya-v-siriya-

razrushi-hotel-i-nyakolko-sgradi.html 

1226. Тридневна работна седмица за затруднените фирми в Хърватия, 08 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tridnevna-rabotna-

sedmitsa-za-zatrudnenite-firmi-v-harvatiya.html 

1227. Без сътресения в цените на храните след украинската криза, 08 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bez-satreseniya-v-tsenite-

na-hranite-sled-ukrainskata-kriza.html 

1228. Силно земетресение удари Мексико Сити, 08 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/silno-zemetresenie-udari-meksiko-siti.html 

1229. Украйна затвори въздушното си пространство за руския 

вицепремиер, 08 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-zatvori-vazdushnoto-si-prostranstvo-za-

ruskiya-vitsepremier.html 

1230. Бунтовниците се изтеглиха от "столицата на революцията" Хомс в 

Сирия, 08 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/buntovnitsite-se-iztegliha-ot-stolitsata-na-

revolyutsiyata-homs-v-siriya.html 
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1231. 9 май – Ден на победата и на Европа, 09 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/9-mai-den-na-pobedata-i-na-evropa.html 

1232. САЩ отпускат милиони на Киев за изборите, пращат наблюдатели, 

09 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-87.html 

1233. Сблъсъци с жертви и пожар в Мариупол, 09 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/sblasatsi-s-zhertvi-i-pozhar-v-maruipol.html 

1234. Червеният площад позеленя от солдати (СНИМКИ), 09 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/cherveniyat-ploshtad-pozelenya-

ot-soldati-snimki.html 

1235. Прах за пране с алюзия за неонацистки поздрав на опаковката 

възмути Германия, 09 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/prah-za-prane-s-alyuziya-za-neonatsistki-

pozdrav-na-opakovkata-vazmuti-germaniya.html 

1236. Кървав Ден на победата в Украйна: сблъсъци в Мариупол взеха 21 

жертви (18+), 09 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/sblasatsi-s-zhertvi-i-pozhar-v-maruipol.html 

1237. Путин приветства завръщането на Крим в Русия, 09 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

89.html 

1238. Интерпол предложи помощ в издирването на 200 отвлечени 

ученички в Нигерия, 09 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/interpol-predlozhi-pomosht-v-izdirvaneto-na-

200-otvlecheni-uchenichki-v-nigeriya.html 

1239. Похищения в Източна Украйна на фона на подготовка за 

референдум, 10 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pohishteniya-v-iztochna-ukraina-na-fona-na-

podgotovka-za-referendum.html 

1240. МВФ: Дано Украйна спази ангажиментите си по плана за помощ, 10 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mvf-dano-ukraina-

spazi-angazhimentite-si-po-plana-za-pomosht.html 
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1241. Кои са лидерите на проруските сепаратисти и за какво се борят?, 10 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/koi-sa-liderite-na-

proruskite-separatisti-i-za-kakvo-se-boryat.html 

1242. Мърдок обмисля да създаде голяма европейска ТВ мрежа, 10 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mardok-obmislya-da-

sazdade-golyama-evropeiska-tv-mrezha.html 

1243. Сделка за ново правителство в Македония, 10 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/sdelka-za-novo-pravitelstvo-v-

makedoniya.html 

1244. Руският вицепремиер прелетя през Украйна, ще се върне на 

бомбардировач, 10 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ruskiyat-vitsepremier-preletya-prez-ukraina-

shte-se-varne-na-bombardirovach.html 

1245. Ден на траур и размисъл в Източна Украйна, 10 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

91.html 

1246. Орбан поиска автономия за унгарците в Украйна, 10 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

93.html 

1247. Либия заплаши да улесни транзита на имигранти към Европа, 11 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/libiya-zaplashi-da-ulesni-

tranzita-na-imigranti-kam-evropa.html 

1248. Референдум за статута на регионите в Донецк и Луганск, 11 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/referendum-za-statuta-

na-regionite-v-donetsk-i-lugansk.html 

1249. Паническа евакуация в американски мол след фалшива тревога за 

стрелба, 11 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/panicheska-evakuatsiya-v-amerikanski-mol-

sled-falshiva-trevoga-za-strelba.html 

1250. Ожесточени сблъсъци с полицията на протест срещу завод за боклук 

в Китай, 11 май 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/ozhestocheni-sblasatsi-s-politsiyata-na-protest-

sreshtu-zavod-za-bokluk-v-kitai.html 

1251. Детонации и стрелба в Славянск преди референдума за независимост 

на Донецк, 11 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-94.html 

1252. Дамата с брада спечели „Евровизия", 11 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/damata-s-brada-specheli-zevroviziya.html 

1253. Лондон - градът с най-много милиардери в света, 11 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/london-gradat-s-nai-mnogo-

miliarderi-v-sveta.html 

1254. 30 ранени след взрив на граната в дискотека в Босна, 11 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/30-raneni-sled-vzriv-na-granata-

v-diskoteka-v-bosna.html 

1255. Киев нарече референдума в Източна Украйна „престъпен фарс", 11 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kiev-nareche-

referenduma-v-iztochna-ukraina-zprestapen-fars.html 

1256. Сирия се готви за избори с предизвестен финал, 11 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/siriya-se-gotvi-za-izbori-s-

predizvesten-final.html 

1257. Намериха обесен полицейски шеф в Мариупол, 11 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nameriha-obesen-politseiski-shef-

v-mariupol.html 

1258. 85 души се удавиха край бреговете на Либия, 11 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/85-dushi-se-udaviha-krai-

bregovete-na-libiya.html 

1259. Западният свят се ужаси от отвличането на нигерийските ученички, 

12 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zapadniyat-svyat-

se-uzhasi-ot-otvlichaneto-na-nigeriiskite-uchenichki.html 

1260. Сигнал за бедствие SOS спаси живота на новозеландец, 12 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/signal-za-bedstvie-sos-spasi-

zhivota-na-novozelandets.html 



 
 

398 
 

1261. Забраната за транссексуални в армията на САЩ трябва да бъде 

преразгледана, 12 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zabranata-za-transseksualni-v-armiyata-na-

sasht-tryabva-da-bade-prerazgledana.html 

1262. 90% от гласувалите в Донецк и Луганск искат независимост от 

Украйна, 12 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/chuvali-s-hilyadi-predvaritelno-popalneni-

byuletini-na-referenduma-v-ukraina.html 

1263. 15 убити при футболно дерби в Конго, 12 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/15-ubiti-pri-futbolno-derbi-v-kongo.html 

1264. Трус с магнитуд 4.9 в Северна Гърция, 12 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/trus-s-magnitud-4-9-v-severna-gartsiya.html 

1265. "Шпигел": България - клинът на Путин в ЕС, 12 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/shpigel-balgariya-klinat-na-

putin-v-es.html 

1266. Взривове отекват в Славянск, 12 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/vzrivove-otekvat-v-slavyansk.html 

1267. „Боко Харам” пусна видео с отвлечените момичета, 12 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zboko-haram-pusna-video-s-

otvlechenite-momicheta.html 

1268. Близнаци се родиха хванати за ръце, 12 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/bliznatsi-se-rodiha-hvanati-za-ratse.html 

1269. „Боко Харам” пусна запис с отвлечените момичета (ВИДЕО), 12 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zboko-haram-pusna-

video-s-otvlechenite-momicheta.html 

1270. Косово – първо по безработица в Европа, 12 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/kosovo-parvo-po-bezrabotitsa-v-evropa.html 

1271. Кораб с нелегални имигранти потъна край Лампедуза, 12 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/korab-s-nelegalni-imigranti-

potana-krai-lampeduza.html 
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1272. Една пета от Украйна гледа към Русия (ОБОБЩЕНИЕ), 12 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/edna-peta-ot-ukraina-gleda-

kam-rusiya-obobshtenie.html 

1273. Нови евро-санкции за Москва, 12 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/videos/news/novi-evro-sankcii-za-moskva.html 

1274. НАТО започва военноморско учение в Балтийско море, 12 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nato-zapochva-voennomorsko-

uchenie-v-baltiisko-more.html 

1275. Руският вицепремиер обвини Молдова в кражба на мръсното му 

бельо, 12 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruskiyat-

vitsepremier-obvini-moldova-v-krazhba-na-mrasnoto-mu-belio.html 

1276. ЕК обещава на Украйна помощ от 1 млрд. евро, 12 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

100.html 

1277. Франция и Германия бойкотират сирийските избори в посолствата 

на териториите си, 12 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/frantsiya-i-germaniya-boikotirat-siriiskite-

izbori-v-posolstvata-na-teritoriite-si.html 

1278. Жена ще командва миротворци на ООН, 13 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zhena-shte-komandva-mirotvortsi-na-oon.html 

1279. Нелегалните банки на Китай въртят над 4 трилиона долара, 13 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nelegalnite-banki-na-

kitai-vartyat-nad-4-triliona-dolara.html 

1280. Руският газ в Украйна вече ще е само срещу авансово плащане, 13 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-103.html 

1281. US службите слухтели онлайн през мрежовото оборудване, 13 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/us-sluzhbite-sluhteli-

onlain-prez-mrezhovoto-oborudvane.html 

1282. Сестрата на Бионсе нападна с юмруци и шутове Jay Z (ВИДЕО), 13 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/sestrata-na-

bionse-napadna-s-yumrutsi-i-shutove-jay-z-video.html 
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1283. Срутване в турска мина уби 4 миньори, стотици остават блокирани 

под земята, 13 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/srutvane-v-turska-mina-ubi-4-miniori-stotitsi-

ostavat-blokirani-pod-zemyata.html 

1284. Френска журналистка е била убита в ЦАР, 13 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/frenska-zhurnalistka-e-bila-ubita-v-tsar.html 

1285. 5 г. след падането на самолета на „Ер Франс” в Атлантическия океан 

има обяснение за катастрофата, 13 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/5-g-sled-padaneto-na-samoleta-na-zer-frans-v-

atlanticheskiya-okean-ima-obyasnenie-za-katastrofata.html 

1286. Кели Роуланд се е омъжила, 14 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/keli-rouland-se-e-omazhila.html 

1287. Социалистите в ЕП - с повече шансове да наложат своя кандидат за 

шеф на ЕК, 14 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sotsialistite-v-ep-s-poveche-shansove-da-

nalozhat-svoya-kandidat-za-shef-na-ek.html 

1288. Тридневен траур в Турция за загиналите миньори, 14 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tridneven-traur-v-turtsiya-za-

zaginalite-miniori.html 

1289. Технически проблеми при подновеното издирване на изчезналия 

"Боинг", 14 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/tehnicheski-problemi-pri-podnovenoto-

izdirvane-na-izcheznaliya-boing.html 

1290. Бебе падна от 11-ия етаж и оцеля, 14 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/bebe-padna-ot-11-iya-etazh-i-otselya.html 

1291. Сълзотворен газ срещу демонстранти в Анкара и Истанбул, 14 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/salzotvoren-gaz-sreshtu-

demonstranti-v-ankara-i-istanbul.html 

1292. 850 души са загинали в сирийски затвори, 14 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/850-dushi-sa-zaginali-v-siriiski-zatvori.html 
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1293. Расте броят на жертвите след взрива в мина в Турция, 15 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/raste-broyat-na-zhertvite-sled-

vzriva-v-mina-v-turtsiya.html 

1294. Три деца "полетяха" с надуваем замък на 15 метра над земята, 15 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tri-detsa-poletyaha-s-

naduvaem-zamak-na-15-metra-nad-zemyata.html 

1295. Китайски работник загина, стотици са ранени на протести във 

Виетнам, 15 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kitaiski-rabotnik-zagina-stotitsi-sa-raneni-na-

protesti-vav-vietnam.html 

1296. 15 моряци с обвинения за трагедията с потъналия ферибот в Южна 

Корея, 15 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/15-

moryatsi-s-obvineniya-za-tragediyata-s-potanaliya-feribot-v-yuzhna-

koreya.html 

1297. Главната редакторка на „Ню Йорк таймс" бе изненадващо уволнена, 

15 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/glavnata-

redaktorka-na-znyu-iork-taims-be-iznenadvashto-uvolnena.html 

1298. Ферибот със стотици на борда потъна в Бангладеш, 15 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/feribot-sas-stotitsi-na-borda-

potana-v-bangladesh.html 

1299. Луганск обяви конкурс за герб, знаме и химн, 15 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lugansk-obyavi-konkurs-za-gerb-

zname-i-himn.html 

1300. Стотици демонстранти и трима депутати в ареста след протест в 

Брюксел, 15 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/stotitsi-

demonstranti-i-trima-deputati-v-aresta-sled-protest-v-bryuksel.html 

1301. Потоп на Балканите (СНИМКИ), 15 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/potop-na-balkanite-snimki.html 

1302. Музей в памет на жертвите на атентатите от 11 септември 

(СНИМКИ), 15 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/muzei-v-pamet-na-zhertvite-na-atentatite-ot-11-

septemvri-snimki.html 
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1303. 32 жертви от Дома на профсъюзите в Одеса са загинали от дима, 15 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/32-zhertvi-ot-doma-

na-profsayuzite-v-odesa-sa-zaginali-ot-dima.html 

1304. Нова вълна от протести заля Бразилия преди Световното първенство, 

16 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/nova-valna-ot-

protesti-zalya-braziliya-predi-svetovnoto-parvenstvo.html 

1305. Без сблъсъци в последния тв дебат между кандидатите за 

председател на ЕК, 16 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/bulgaria/izbori/bez-sblasatsi-v-posledniya-tv-debat-

mezhdu-kandidatite-za-predsedatel-na-ek.html 

1306. Бионсе, Джей Зи и Дрейк с по пет номинации за наградите BET, 16 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/bionse-dzhej-zi-i-

drejk-s-po-pet-nominacii-za-nagradite-bet.html 

1307. Националисти хиндуисти ще управляват Индия след тотална победа 

(СНИМКИ), 16 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/natsionalisti-hinduisti-shte-upravlyavat-indiya-

sled-totalna-pobeda-snimki.html 

1308. Украйна: Това, което за ООН е тревожен проблем, за Русия е двоен 

стандарт, 16 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-tova-koeto-za-oon-e-trevozhen-

problem-za-rusiya-e-dvoen-standart.html 

1309. Новото поколение фоторепортери - отразяват конфликти сами, често 

с цената на живота си, 16 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/novoto-pokolenie-fotoreporteri-otrazyavat-

konflikti-sami-chesto-s-tsenata-na-zhivota-si.html 

1310. Jay Z, Бионсе и Соландж за инцидента в асансьора: Всяко семейство 

има проблеми, не сме по-различни, 16 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/jay-z-bionse-i-solandzh-za-intsidenta-v-

asansiora-vsyako-semeistvo-ima-problemi-ne-sme-po-razlichni.html 

1311. 12 млн. паунда глоба за Е.ОН на Острова, 16 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/12-mln-paunda-globa-za-e-on-na-

ostrova.html 
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1312. Проруските сепаратисти минаха в настъпление, 16 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/proruskite-separatisti-minaha-v-

nastaplenie.html 

1313. Радикали опитаха да линчуват лидера на украинските комунисти, 16 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/radikali-opitaha-da-

linchuvat-lidera-na-ukrainskite-komunisti.html 

1314. Кметът на Торонто е бил забелязан в Онтарио, 17 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kmetat-na-toronto-e-bil-

zabelyazan-v-ontario.html 

1315. "Блек Сабат" спират с концертите?, 17 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/blek-sabat-spirat-s-koncertite.html 

1316. Арест за мексиканец заради куфар, пълен с влечуги, 17 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/arest-za-meksikanets-zaradi-

kufar-palen-s-vlechugi.html 

1317. Среща на върха на африкански държави в Париж заради "Боко 

Харам", 17 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sreshta-

na-varha-na-afrikanski-darzhavi-v-parizh-zaradi-boko-haram.html 

1318. 1 убит и 10 похитени след нападение на "Боко Харам" в Камерун, 17 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/1-ubit-i-10-pohiteni-

sled-napadenie-na-boko-haram-v-kamerun.html 

1319. До декември 2015 г. тръбата на "Южен поток" ще достигне 

България, 17 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/do-

dekemvri-2015-g-trabata-na-yuzhen-potok-shte-dostigne-balgariya.html 

1320. Донецката народна република бойкотира изборите за президент в 

Украйна, 17 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/donetskata-narodna-republika-boikotira-

izborite-za-prezident-v-ukraina.html 

1321. Ликуващи хора и дъжд от розови цветя посрещнаха бъдещия 

премиер на Индия в Делхи, 17 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/likuvashti-hora-i-dazhd-ot-rozovi-tsvetya-

posreshtnaha-badeshtiya-premier-na-indiya-v-delhi.html 
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1322. Най-големият динозавър, живял някога на Земята, беше открит в 

Патагония, 17 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/nai-

golemiyat-dinozavar-zhivyal-nyakoga-na-zemyata-beshe-otkrit-v-

patagoniya.html 

1323. Виктор Орбан пак поиска автономия за етническите унгарци в 

Украйна, 17 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/viktor-

orban-pak-poiska-avtonomiya-za-etnicheskite-ungartsi-v-ukraina.html 

1324. Париж настоява за глобален план за борба с „Боко Харам”, 17 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/parizh-nastoyava-za-

globalen-plan-za-borba-s-zboko-haram.html 

1325. Португалия излезе от болезнения спасителен план на ЕК и МВФ, 17 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/portugaliya-izleze-

ot-bolezneniya-spasitelen-plan-na-ek-i-mvf.html 

1326. Край на спасителната операция в мината в Турция, 17 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/krai-na-spasitelnata-operatsiya-v-

minata-v-turtsiya.html 

1327. Бразилски затворници взеха над 120 заложници след бунт, 18 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/brazilski-zatvornitsi-

vzeha-nad-120-zalozhnitsi-sled-bunt.html 

1328. Китай евакуира своите работници от Виетнам, 18 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kitai-evakuira-svoite-rabotnitsi-

ot-vietnam.html 

1329. Сърбия се готви за втората вълна наводнения (СНИМКИ), 18 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/sarbiya-se-gotvi-za-

vtorata-valna-navodneniya-snimki.html 

1330. Гърция избира местна власт, 18 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/gartsiya-izbira-mestna-vlast.html 

1331. Студентска окупация в Турция заради трагедията в Сома, 18 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/studentska-okupatsiya-v-

turtsiya-zaradi-tragediyata-v-soma.html 
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1332. Швейцарците се отказаха от рекордни заплати, 18 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shveitsartsite-se-otkazaha-ot-

rekordni-zaplati.html 

1333. Харков се готви за свой референдум, 18 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/harkov-se-gotvi-za-svoi-referendum.html 

1334. Загина началникът на сирийската противовъздушна отбрана, 18 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zagina-nachalnikat-na-

siriiskata-protivovazdushna-otbrana.html 

1335. Въоръжени мъже щурмуваха либийския парламент, 18 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vaorazheni-mazhe-shturmuvaha-

libiiskiya-parlament.html 

1336. Междусъседски спор в Германия завърши с убийство, 18 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mezhdusasedski-spor-v-

germaniya-zavarshi-s-ubiistvo.html 

1337. Радикалната партия СИРИЗА с най-много гласове в Атина, 18 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/radikalnata-partiya-siriza-

s-nai-mnogo-glasove-v-atina.html 

1338. Присъди за 126 привърженици на Мохамед Морси, 18 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/prisadi-za-126-privarzhenitsi-na-

mohamed-morsi.html 

1339. Лондон - столицата на селфито, 18 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/london-stolitsata-na-selfito.html 

1340. ЕС няма да налага нови санкции на Русия. Засега, 19 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-nyama-da-nalaga-novi-

sanktsii-na-rusiya-zasega.html 

1341. Белгия изплаща социални помощи на 1111 българи, 19 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/belgiya-izplashta-sotsialni-

pomoshti-na-1111-balgari.html 

1342. Евакуация на 12 града по поречието на р. Сава, 19 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/evakuatsiya-na-12-grada-po-

porechieto-na-r-sava.html 
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1343. Полицията в Ню Йорк конфискува хеорин за 11 млн. долара, 19 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/politsiyata-v-nyu-iork-

konfiskuva-heorin-za-11-mln-dolara.html 

1344. Клоун и маймуна ограбиха банка в САЩ, 20 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/kloun-i-maimuna-ograbiha-banka-v-

sasht.html 

1345. Пиян мъж се покатери на Айфеловата кула, 20 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/piyan-mazh-se-pokateri-na-aifelovata-

kula.html 

1346. Съпруга на руски олигарх му взе 4,5 млрд. долара при развода, 20 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sapruga-na-ruski-

oligarh-mu-vze-4-5-mlrd-dolara-pri-razvoda.html 

1347. Армията на Тайланд въведе военно положение, 20 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/armiyata-na-tailand-vavede-

voenno-polozhenie.html 

1348. Зрее етнически конфликт след убийство в Македония, 20 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zree-etnicheski-konflikt-sled-

ubiistvo-v-makedoniya.html 

1349. ЕК: Водещи банки манипулират пазара, 20 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ek-vodeshti-banki-manipulirat-pazara.html 

1350. Вторични трусове всяват паника в Албания, 20 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/vtorichni-trusove-vsyavat-panika-v-

albaniya.html 

1351. 500 имигранти спасени в бурното море край Сицилия, 20 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/500-imigranti-spaseni-v-burnoto-

more-krai-sitsiliya.html 

1352. Потвърдено: руската армия вече не чака на границата с Украйна, 20 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/potvardeno-ruskata-

armiya-veche-ne-chaka-na-granitsata-s-ukraina.html 

1353. Над 10 000 души са се превърнали в бежанци заради украинската 

криза, обяви ООН, 20 май 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/video/videos/news/nad-10-000-dushi-sa-se-prevarnali-v-

bezhanci-zaradi-ukrainskata-kriza-objavi-oon.html 

1354. Двоен атентат в Нигерия взе най-малко 46 жертви, 20 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dvoen-atentat-v-nigeriya-vze-nai-

malko-46-zhertvi.html 

1355. Русия въвежда наказателна отговорност за скриване на двойно 

гражданство, 20 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-vavezhda-nakazatelna-otgovornost-za-

skrivane-na-dvoino-grazhdanstvo.html 

1356. Нови сблъсъци в Скопие след убийството на младеж, 21 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/novi-sblasatsi-v-skopie-sled-

ubiistvoto-na-mladezh.html 

1357. Банкси стана личност на годината в интернет, 21 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/banksi-stana-lichnost-na-

godinata-v-internet.html 

1358. Майкъл Джейс e застрелял съпругата си, 21 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/majkal-dzhejs-prostreljal-saprugata-si.html 

1359. Тримесечно бебе спасено с хеликоптер от потопа в Босна (ВИДЕО), 

21 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/trimesechno-

bebe-spaseno-s-helikopter-ot-potopa-v-bosna-video.html 

1360. Три години затвор за бившия президент на Египет Мубарак, 21 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tri-godini-zatvor-za-

bivshiya-prezident-na-egipet-mubarak.html 

1361. „Газпром" стъпи в Китай с най-голямата си сделка - за 400 млрд. 

долара, 21 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zgazprom-stapi-v-kitai-s-nai-golyamata-si-

sdelka-za-400-mlrd-dolara.html 

1362. Десницата остава най-голямата група и в бъдещия ЕП, 21 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/desnitsata-ostava-nai-

golyamata-grupa-i-v-badeshtiya-ep.html 
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1363. 50 000 полицаи пазят реда в Украйна в деня на изборите, 21 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/50-000-politsai-pazyat-

reda-v-ukraina-v-denya-na-izborite.html 

1364. Арест за младежи от Иран, танцуващи на "Happy" (ВИДЕО), 21 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/arest-za-mladezhi-ot-

iran-tantsuvashti-na-happy-video.html 

1365. Доживотни присъди за производители на алкохол менте, убил 38 

души в Чехия, 21 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/dozhivotni-prisadi-za-proizvoditeli-na-alkohol-

mente-ubil-38-dushi-v-chehiya.html 

1366. Пиян студент уби 4 души в метрото в Тайван, 21 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/piyan-student-ubi-4-dushi-v-

metroto-v-taivan.html 

1367. 70 арестувани в Ню Йорк за детска порнография, 21 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/70-arestuvani-v-nyu-iork-za-

detska-pornografiya.html 

1368. Обиск във ферма на религиозна група, свързана със собственика на 

потъналия ферибот, 21 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/obisk-vav-ferma-na-religiozna-grupa-svarzana-

sas-sobstvenika-na-potanaliya-feribot.html 

1369. Швейцарски съд: нацисткият поздрав "невинаги е наказуем", 21 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shveitsarski-sad-

natsistkiyat-pozdrav-nevinagi-e-nakazuem.html 

1370. Изборите за ЕП започват в две държави, продължават до неделя, 22 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/bulgaria/izbori/izborite-za-

ep-zapochvat-v-dve-darzhavi-prodalzhavat-do-nedelya.html 

1371. Куба забрани току що пуснатия сайт на блогърка, 22 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kuba-zabrani-toku-yao-pusnatiya-

sait-na-blogarka.html 

1372. Един задържан за влаковата катастрофа в Московската област, 22 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/edin-zadarzhan-za-

vlakovata-katastrofa-v-moskovskata-oblast.html 
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1373. Принц Чарлз сравни Путин с Хитлер, 22 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/prints-charlz-sravni-putin-s-hitler.html 

1374. Киев: Украински военни са убити при две атаки на бунтовници, 22 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-109.html 

1375. Атентат уби над 30 души на пазар в Китай, 22 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/atentat-ubi-nad-30-dushi-na-pazar-v-

kitai.html 

1376. Френско разследване на лаборатории за банкови карти менте в 

България, 22 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/frensko-razsledvane-na-laboratorii-za-bankovi-

karti-mente-v-balgariya.html 

1377. В самопровъзгласената ДНР вот за президент на Украйна няма да 

има, 22 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-

mezhdu-rusiya-i-zapada-110.html 

1378. Акциите на eBay паднаха, потребителите сменят пароли, 22 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/aktsiite-na-ebay-padnaha-

potrebitelite-smenyat-paroli.html 

1379. Сомалийската групировка "Аш Шабаб" заплаши САЩ с атаки, 22 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/somaliiskata-

grupirovka-ash-shabab-zaplashi-sasht-s-ataki.html 

1380. Фалшиви лекарства за 31 млн. долара иззети при акция в 111 страни, 

22 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/falshivi-lekarstva-

za-31-mln-dolara-izzeti-pri-aktsiya-v-111-strani.html 

1381. Кипър и САЩ се "ухажват" заради природния газ, 22 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kipar-i-sasht-se-uhazhvat-zaradi-

prirodniya-gaz.html 

1382. Guns N’ Roses са пред раздяла, 23 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/guns-n-roses-sa-pred-razdjala.html 

1383. Китаристът на KoЯn е приет в болница, 23 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/kitaristat-na-kojan-e-hospitaliziran.html 
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1384. Земята, сглобена от 36 422 селфита, 23 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zemyata-sglobena-ot-36-422-selfita.html 

1385. Камерън се канел да лобира срещу кандидатите за шеф на ЕК, 23 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kameran-se-kanel-

da-lobira-sreshtu-kandidatite-za-shef-na-ek.html 

1386. Туитър блокира антиислямски сайтове по искане на Пакистан, 23 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tuitar-blokira-

antiislyamski-saitove-po-iskane-na-pakistan.html 

1387. Мъж хвана падащо от втория етаж бебе (ВИДЕО), 23 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mazh-hvana-padashto-ot-vtoriya-

etazh-bebe-video.html 

1388. Един от четирима безработни испанци няма поминък повече от 3 

години, 23 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/edin-ot-

chetirima-bezrabotni-ispantsi-nyama-pominak-poveche-ot-3-godini.html 

1389. След преврата: арест за тайландския премиер, 23 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sled-prevrata-arest-za-

tailandskiya-premier.html 

1390. Берлин бори социалните злоупотреби на имигранти със закон, 23 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nov-germanski-

zakon-bori-sotsialnite-zloupotrebi-na-imigranti.html 

1391. 50 000 румънци и българи потърсили работа на Острова през януари-

март, 24 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/50-000-

rumantsi-i-balgari-potarsili-rabota-na-ostrova-prez-yanuari-mart.html 

1392. Евровот в Литва, Малта, Словакия и Чехия, 24 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/evrovot-2014-2.html 

1393. Умишлено се пречи на хуманитарната помощ в Сирия, 24 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/umishleno-se-prechi-na-

humanitarnata-pomosht-v-siriya.html 

1394. Пожар в едно от най-добрите училища по изкуства – школата в 

Глазгоу, 24 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pozhar-

v-edno-ot-nai-dobrite-uchilishta-po-izkustva-shkolata-v-glazgou.html 
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1395. 1 млн. долара струва да летиш в космоса с Лео ди Каприо, 24 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/1-mln-dolara-struva-

da-letish-v-kosmosa-s-leo-di-kaprio.html 

1396. Масова стрелба в САЩ, 24 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/masova-strelba-v-sasht.html 

1397. Съветник на Ердоган, ритал протестиращ в Сома, е уволнен, 24 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/savetnik-na-erdgoan-

rital-protestirasht-v-soma-e-uvolnen.html 

1398. Военната хунта в Тайланд пое законодателната власт, 24 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/voennata-hunta-v-tailand-poe-

zakonodatelnata-vlast.html 

1399. При 6,9 по Рихтер: В Турция и Гърция хора скачат от сгради, 24 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pri-6-9-po-rihter-v-

turtsiya-i-gartsiya-hora-skachat-ot-sgradi.html 

1400. Папа Франциск призова за „спешно и мирно разрешаване на 

Сирийската криза”, 24 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/papa-frantsisk-prizova-za-zspeshno-i-mirno-

razreshavane-na-siriiskata-kriza.html 

1401. Путин не вижда признаци за нова Студена война, 24 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/putin-ne-vizhda-priznatsi-za-

nova-studena-voina.html 

1402. Четирима загинали при стрелба пред Еврейския музей в Брюксел, 24 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chetirima-zaginali-

pri-strelba-pred-evreiskiya-myuzei-v-bryuksel.html 

1403. Успех на проевропейските сили в Чехия, 24 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/evrovot-2014-4.html 

1404. Меркел приключи предизборната си кампания с призив за диалог с 

Москва, 24 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/evrovot-

2014-5.html 

1405. Изборите за Европейски парламент в 21 държави, 25 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izborite-za-evropeiski-parlament-

v-21-darzhavi.html 
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1406. Украйна избира петия си президент, 25 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-111.html 

1407. Синът на режисьора на "Игрите на глада" е отговорен за масовата 

стрелба в САЩ, 25 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sinat-na-rezhisiora-na-igrite-na-glada-e-

otgovoren-za-masovata-strelba-v-sasht.html 

1408. При атентат в нигерийски град загинаха трима души, 25 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pri-atentat-v-nigeriiski-grad-

zaginaha-trima-dushi.html 

1409. Проливни дъждове в Южен Китай отнеха живота на над 15 души, 25 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/prolivni-dazhdove-v-

yuzhen-kitai-otneha-zhivota-na-nad-15-dushi.html 

1410. Гръцки остров бойкотира Евровота, 25 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/evrovot-2014-6.html 

1411. Протести посрещнаха папата в Светите земи, 25 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protesti-posreshtnaha-papata-v-

svetite-zemi.html 

1412. 1000 души излязоха на протест в Тайланд, 25 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/1000-dushi-izlyazoha-na-protest-v-

tailand.html 

1413. В Славянск, Донецк и Луганск вот няма, 25 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-112.html 

1414. Жозе Барозу пусна бюлетина и призова за по-висока активност на 

евроизборите, 25 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/izbori/evrovot-2014-10.html 

1415. Най-голямата електроцентрала в Сърбия заработи след 10-дневно 

прекъсване, 25 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-

golyamata-elektrotsentrala-v-sarbiya-zaraboti-sled-10-dnevno-prekasvane.html 

1416. Папа Франциск със смел дипломатически ход от Витлеем, 25 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/papa-frantsisk-sas-smel-

diplomaticheski-hod-ot-vitleem.html 
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1417. Почина бившият полски комунистически лидер Войчех Ярузелски, 

25 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pochina-

bivshiyat-polski-komunisticheski-lider-voicheh-yaruzelski.html 

1418. Почина последният полски комунистически лидер Войчех 

Ярузелски, 25 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pochina-bivshiyat-polski-komunisticheski-lider-

voicheh-yaruzelski.html 

1419. Исторически успех за крайната десница на евровота във Франция, 25 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/izbori/evrovot-

2014-20.html 

1420. Как гласуваха държавите в ЕС?, 26 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kak-glasuvaha-darzhavite-v-es.html 

1421. Пожар на автобусен терминал в Южна Корея, 26 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pozhar-na-avtobusen-terminal-v-

yuzhna-koreya.html 

1422. Барак Обама отиде в Афганистан за няколко часа, 26 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/barak-obama-otide-v-afganistan-

za-nyakolko-chasa.html 

1423. Трима души загинаха при стрелба в американски мотел, 26 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/trima-dushi-zaginaha-pri-

strelba-v-amerikanski-motel.html 

1424. Втори тур на президентския вот в Колумбия, 26 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vtori-tur-na-prezidentskiya-vot-v-

kolumbiya.html 

1425. Предизвестен изход на президентския вот в Египет, 26 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/preizvesten-izhod-na-

prezidentskiya-vot-v-egipet.html 

1426. "Зимен сън" отнесе "Златна палма", 26 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/art/zimen-san-otnese-zlatna-palma.html 

1427. Летището в Донецк е затворено след обстрел от сепаратистите, 26 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/letishteto-v-donetsk-

e-zatvoreno-sled-obstrel-ot-separatistite.html 
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1428. Папата почете жертвите на Холокоста и тероризма, 26 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/papata-pochete-zhertvite-na-

holokosta-i-terorizma.html 

1429. Най-малко 20 загинали при влакова катастрофа в Индия, 26 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-20-zaginali-pri-

vlakova-katastrofa-v-indiya.html 

1430. Coldplay оглавиха брит чарта, 26 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/coldplay-oglaviha-brit-charta.html 

1431. Киев удари от въздуха сепаратистите в Донецк, 26 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kiev-udari-ot-vazduha-

separatistite-v-donetsk.html 

1432. Атентаторът от Брюксел заснел престъплението си, 26 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/atentatorat-ot-bryuksel-zasnel-

prestaplenieto-si.html 

1433. Антируската реторика осигури преизбиране на литовския президент, 

26 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/antiruskata-

retorika-osiguri-preizbirane-na-litovskiya-prezident.html 

1434. И в Испания топсоциалист реагира на еврозагубата с оставка, 26 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/izbori/i-v-ispaniya-

topsotsialist-reagira-na-evrozagubata-s-ostavka.html 

1435. Барозу отчете срив в доверието към елитите, 26 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/izbori/evrovot-2014-38.html 

1436. Забавяне на икономиките на Западните Балкани след 

разрушителните наводнения, 26 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zabavyane-na-ikonomikite-na-zapadnite-

balkani-sled-razrushitelnite-navodneniya.html 

1437. Меркел нарече възхода на популистите „забележителен и достоен за 

съжаление", 26 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/izbori/evrovot-2014-39.html 

1438. Белгия на прага на нова политическа криза, 26 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/izbori/evrovot-2014-40.html 
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1439. Земетресение разтърси Иран, 27 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zemetresenie-raztarsi-iran.html 

1440. Евреите, застреляни в Брюксел, работели за Мосад, 27 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/evreite-zastrelyani-v-bryuksel-

raboteli-za-mosad.html 

1441. Елън де Дженерис ще поднови брачния си обет, 27 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/elan-de-dzheneris-shte-

podnovi-brachniya-si-obet.html 

1442. Елън де Дженерис подновява брачния си обет, 27 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/elan-de-dzheneris-podnovjava-

brachnija-si-obet.html 

1443. „Грийнпийс" атакува нефтена сонда на „арктическия агресор" 

„Статойл”, 27 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zgriinpiis-atakuva-neftena-sonda-na-

zarkticheskiya-agresor-zstatoil.html 

1444. Лидерът на главната опозиционна партия във Франция хвърли 

оставка, 27 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/liderat-

na-glavnata-opozitsionna-partiya-vav-frantsiya-hvarli-ostavka.html 

1445. Руската прокуратура иска доживотна присъда за организатора на 

убийството на Политковская, 27 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ruskata-prokuratura-iska-dozhivotna-prisada-za-

organizatora-na-ubiistvoto-na-politkovskaya.html 

1446. Жена на 25 г. е убита с камъни в Пакистан заради брак по любов, 27 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zhena-na-25-g-e-

ubita-s-kamani-v-pakistan-zaradi-brak-po-lyubov.html 

1447. МВФ препоръча на Испания умерени заплати и по-високи данъци, 

27 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mvf-preporacha-

na-ispaniya-umereni-zaplati-i-po-visoki-danatsi.html 

1448. Шойбле нарече „фашисти” френските националисти, 27 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/evrovot-2014-10.html 
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1449. Меркел подкрепи Юнкер за председател на ЕК, 27 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/merkel-podkrepi-yunker-za-

predsedatel-na-ek.html 

1450. Джордж Клуни се жени в замък?, 28 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhordzh-kluni-se-zheni-v-zamak.html 

1451. Принц Хари планира "Ергенски запой 2", 28 май 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/princ-hari-planira-ergenski-zapoj-2.html 

1452. Папата прие Орешарски в Резиденцията на кардиналите, 28 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/papata-prie-oresharski-v-

rezidentsiyata-na-kardinalite.html 

1453. 1816 евтаназии извършени в Белгия за година, 28 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/1816-evtanazii-izvarsheni-v-

belgiya-za-godina.html 

1454. Пожар в болница взе живота на 21 пациенти и лекари, 28 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pozhar-v-bolnitsa-vze-zhivota-na-

21-patsienti-i-lekari.html 

1455. Орешарски: В Рим подкрепят "Южен поток", 28 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/ikonomika/oresharski-v-rim-

podkrepyat-yuzhen-potok.html 

1456. Двама българи изчезнаха в Украйна, а един - в Сирия. Намериха се, 

28 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-115.html 

1457. В One Direction пафкат джойнт, 29 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/v-one-direction-pafkat-dzhojnt.html 

1458. Путин, Назарбаев и Лукашенко дадоха началото на Евразийския 

съюз, 29 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/putin-

nazarbaev-i-lukashenko-dadoha-nachaloto-na-evraziiskiya-sayuz.html 

1459. Проруските сепаратисти взривиха вертолет с 10 военни на борда, 29 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-117.html 
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1460. Предизборно, ЕС удължи санкциите срещу режима на Башар Асад, 

29 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/predizborno-es-

udalzhi-sanktsiite-sreshtu-rezhima-na-bashar-asad.html 

1461. Младежки протест срещу победата на крайната десница във 

Франция, 29 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/mladezhki-protest-sreshtu-pobedata-na-

krainata-desnitsa-vav-frantsiya.html 

1462. Съпругът на убитата с камъни бременна пакистанка удушил първата 

си жена, 29 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/saprugat-na-ubitata-s-kamani-bremenna-

pakistanka-udushil-parvata-si-zhena.html 

1463. Скаут Уилис се разходи протестно гола, 30 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/skaut-uilis-se-razhodi-protestno-gola.html 

1464. Еквадор осъди бившия си президент на 12 години затвор, 30 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ekvador-osadi-bivshiya-

si-prezident-na-12-godini-zatvor.html 

1465. 2000 цивилни са загинали в Алепо при въздушни обстрели, 30 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/2000-tsivilni-sa-zaginali-

v-alepo-pri-vazdushni-obstreli.html 

1466. Украинските власти забраниха на руски журналист да влиза в 

страната, 30 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainskite-vlasti-zabraniha-na-ruski-zhurnalist-

da-vliza-v-stranata.html 

1467. ОССЕ загуби контакт с втори свой екип в Източна Украйна, 30 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/osse-zagubi-kontakt-s-

vtori-svoi-ekip-v-iztochna-ukraina.html 

1468. Протести на погребението на последния полски комунистически 

лидер, 30 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protesti-

na-pogrebenieto-na-posledniya-polski-komunisticheski-lider.html 

1469. Великобритания включи дрогата и проституцията в измерването на 

БВП, 30 май 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/velikobritaniya-vklyuchi-drogata-i-

prostitutsiyata-v-izmervaneto-na-bvp.html 

1470. Ердоган призова турските младежи да игнорират годишнината на 

"Таксим", 31 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-prizova-turskite-mladezhi-da-ignorirat-

godishninata-na-taksim.html 

1471. Бойци от Луганск държат наблюдателите на ОССе, 31 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

118.html 

1472. Украинските военнослужещи ще получат защитно снаряжение, 31 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainskite-

voennosluzheshti-shte-poluchat-zashtitno-snaryazhenie.html 

1473. Американец извършил самоубийствен атентат в Сирия, 31 май 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanets-izvarshil-

samoubiistven-atentat-v-siriya.html 

1474. Португалският Конституционен съд обяви за невалидни строгите 

икономии, 31 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/portugalskiyat-konstitutsionen-sad-obyavi-za-

nevalidni-strogite-ikonomii.html 

1475. Семейство държало 10-годишно момче под ключ в продължение на 2 

г., 31 май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/semeistvo-

darzhali-10-godishno-momche-pod-klyuch-2-g.html 

1476. 7600 души са евакуирани от наводнение райони в Сибир, 31 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/7600-dushi-sa-

evakuirani-ot-navodnenie-raioni-v-sibir.html 

1477. Най-малко 12 души загинаха при взрив в Афганистан, 31 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-12-dushi-zaginaha-pri-

vzriv-v-afganistan.html 

1478. Калифорниец намери и върна 125 000 долара, 31 май 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kaliforniets-nameri-i-varna-125-

000-dolara.html 
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1479. Шефът на "Газпром": ЕК не може да спре "Южен поток", 31 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shefat-na-gazprom-ek-ne-

mozhe-da-spre-yuzhen-potok.html 

1480. Коктейли „Молотов” на Майдана, скандирания "Русия" в Донецк, 31 

май 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kokteili-zmolotov-

na-maidana-skandiraniya-rusiya-v-donetsk.html 

1481. "Русият ангел" окончателно бе дадена на гръцка организация, 31 май 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiyat-angel-

okonchatelno-be-dadena-na-gratska-organizatsiya.html 

1482. Евроскептичните британци ще подкрепят Фараж на вота за 

парламент, 31 май 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/evroskeptichnite-britantsi-shte-podkrepyat-

farazh-na-vota-za-parlament.html 

1483. Русия поема председателството на Съвета за сигурност на ООН, 01 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-poema-

predsedatelstvoto-na-saveta-za-sigurnost-na-oon.html 

1484. 33 г. затвор за сина на легендата Пеле, 01 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/33-g-zatvor-za-sina-na-legendata-pele.html 

1485. Сълзотворен газ и водни оръдия за годишнината на „Таксим” 

(снимки), 01 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/salzotvoren-gaz-i-vodni-oradiya-za-

godishninata-na-ztaksim-snimki.html 

1486. 3500 души се включиха в първия гей парад в Кипър, 01 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/3500-dushi-se-vklyuchiha-v-

parviya-gei-parad-v-kipar.html 

1487. Разсеяха се вулканичните облаци, блокирали въздушния трафика на 

Австралия, 01 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/razseyaha-se-vulkanichnite-oblatsi-blokirali-

vazdushniya-trafika-na-avstraliya.html 

1488. "Gangnam Style" натрупа над 2 милиарда гледания в YouTube!, 01 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/gangnam-style-

natrupa-nad-2-miliarda-gledanija-v-youtube.html 
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1489. Арест за заподозрян за атаката в Еврейския музей в Брюксел, 01 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/arest-za-zapodozryan-za-

atakata-v-evreiskiya-muzei-v-bryuksel.html 

1490. Американски войник разменен за 5 талибани след 5 г. плен, 01 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-voinik-

razmenen-za-5-talibani-sled-5-g-plen.html 

1491. В Калифорния купуват гласове... с марихуана, 01 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/v-kaliforniya-kupuvat-glasove-s-

marihuana.html 

1492. Бежанците от насилието в Украйна се спасяват в Крим, 01 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bezhantsite-ot-nasilieto-v-

ukraina-se-spasyavat-v-krim.html 

1493. Юнкер се вижда председател на ЕК, евролидерите са против, 01 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/yunker-se-vizhda-

predsedatel-na-ek-evroliderite-sa-protiv.html 

1494. НАСА засне уникални кадри на слънчево изригване, 02 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/video/videos/news/nasa-zasne-unikalni-kadri-

na-slanchevo-izrigvane.html 

1495. Сам Смит оглави брит чарта, 02 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/art/sam-smit-oglavi-brit-charta.html 

1496. "Господарка на злото" оглави бокс-офиса в Северна Америка, 02 

юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/kultura/gospodarka-na-zloto-oglavi-boks-

ofisa-v-severna-amerika.html 

1497. Премиерът на Абхазия подаде оставка, 02 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/premierat-na-abhaziya-podade-ostavka.html 

1498. Робърт Патинсън е фаворит за Индиана Джоунс, 02 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/robart-patinsan-e-favorit-za-

indiana-dzhouns.html 

1499. Правителството на "Фатах" и ХАМАС положи клетва в Палестина, 

02 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pravitelstvoto-

na-fatah-i-hamas-polozhi-kletva-v-palestina.html 
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1500. Джейсън Стейтъм и Марк Стронг в люта битка, 02 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhejsan-stejtam-i-mark-strong-

v-ljuta-bitka.html 

1501. Попечителите на „русия ангел”: Оставете я да се развива, 02 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/popechitelite-na-zrusiya-

angel-ostavete-ya-da-se-razviva.html 

1502. Сърбия остана без военна авиация, 02 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sarbiya-ostana-bez-voenna-aviatsiya.html 

1503. Пясъчна буря погълна Техеран и уби трима (СНИМКИ), 02 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/pyasachna-burya-

pogalna-teheran-i-ubi-trima-snimki.html 

1504. Крис Браун излезе от затвора, 03 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/kris-braun-izleze-ot-zatvora.html 

1505. Над 77 000 банки ще помагат на американката ФАТКА, 03 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-77-000-banki-shte-

pomagat-na-amerikankata-fatka.html 

1506. Оливър Стоун ще снима филм за Едуард Сноудън, 03 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kultura/olivar-stoun-shte-snima-

film-za-eduard-snoudan.html 

1507. Два пъти повече българи и румънци търсят работа в Брюксел, 03 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/ikonomika/dva-

pati-poveche-balgari-i-rumantsi-tarsyat-rabota-v-bryuksel.html 

1508. Москва и Пекин ще си направят рейтингова агенция, 03 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/moskva-i-pekin-shte-si-

napravyat-reitingova-agentsiya.html 

1509. Кейти Пери отново с Роб Акройд, 03 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/keiti-peri-otnovo-s-rob-akroid.html 

1510. Китай защити кървавото потушаване на протестите на „Тянанмън", 

03 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/kitai-zashtiti-

karvavoto-potushavane-na-protestite-na-ztyananman.html 
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1511. Самолет се запали на летище „Шереметиево” в Москва, 03 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/samolet-se-zapali-na-letishte-

zsheremetievo-v-moskva.html 

1512. САЩ засилват присъствието си в Европа, 03 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-zasilvat-prisastvieto-si-v-evropa.html 

1513. Пакистански партиен лидер е арестуван в Лондон, 03 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pakistanski-partien-lider-e-

arestuvan-v-london.html 

1514. Виталий Кличко бе избран за кмет на Киев, 03 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/vitalii-klichko-be-izbran-za-kmet-na-

kiev.html 

1515. Най-малко 22 души загинаха в китайска мина, 03 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-22-dushi-zaginaha-v-

kitaiska-mina.html 

1516. Оцелелите миньори надъхват чилийските национали да постигнат 

невъзможното, 04 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/otselelite-miniori-nadahvat-chiliiskite-

natsionali-da-postignat-nevazmozhnoto.html 

1517. Експлозия в химически завод в Холандия, 04 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/eksploziya-v-himicheski-zavod-v-

holandiya.html 

1518. 25 г. след „Тянанмън" Китай задушава наследството на минлото, 04 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/25-g-sled-

ztyananman-kitai-zadushava-nasledstvoto-na-minloto.html 

1519. Обама увери украинския президент: САЩ са ангажирани с Украйна, 

04 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-120.html 

1520. Обама увери Порошенко: САЩ са ангажирани с Украйна, 04 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-120.html 
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1521. Германия започна разследване за подслушването на Ангела Меркел, 

04 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/germaniya-

zapochna-razsledvane-za-podslushvaneto-na-angela-merkel.html 

1522. ЕК препоръча Албания да получи статут на кандидат-членка, 04 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ek-preporacha-albaniya-

da-poluchi-statut-na-kandidat-chlenka.html 

1523. Две момичета обвинени в опит за убийство под влияние на интернет, 

04 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dve-momicheta-

obvineni-v-opit-za-ubiistvo-pod-vliyanie-na-internet.html 

1524. Преизвестената победа на Башар Асад ще бъде обявена след 

полунощ, 04 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/preizvestenata-pobeda-na-bashar-asad-shte-

bade-obyavena-sled-polunosht.html 

1525. Предизвестената победа на Башар Асад ще бъде обявена след 

полунощ, 04 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/preizvestenata-pobeda-na-bashar-asad-shte-

bade-obyavena-sled-polunosht.html 

1526. Турчинов обяви частично затваряне на границата с Русия, 04 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turchinov-obyavi-

chastichno-zatvaryane-na-granitsata-s-rusiya.html 

1527. Вирусът ебола взе повече от 200 жертви в Гвинея, 04 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/virusat-ebola-vze-poveche-ot-

200-zhertvi-v-gvineya.html 

1528. Кметът на Венеция - арестуван за корупция, 04 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kmetat-na-venetsiya-arestuvan-

za-koruptsiya.html 

1529. Г-7 умува по проблема с джихадистката заплаха от Сирия, 04 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/g-7-umuva-po-problema-

s-dzhihadistkata-zaplaha-ot-siriya.html 

1530. Рейтингът на Франсоа Оланд удари дъното, 05 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/reitingat-na-fransoa-oland-udari-danoto.html 
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1531. Горя най-високата сграда в Западна Европа, 05 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gorya-nai-visokata-sgrada-v-

zapadna-evropa.html 

1532. Скандинавски евроскептици искат при Камерън в ЕП, 05 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/evrovot-2014-13.html 

1533. Бизнесмен и издател на вестници арестуван заради корупция в 

Румъния, 05 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/biznesmen-i-izdatel-na-vestnitsi-arestuvan-

zaradi-koruptsiya-v-rumaniya.html 

1534. Въоръжен и опасен нападател тероризира канадски град, 05 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vaorazhen-i-opasen-

napadatel-terorizira-kanadski-grad.html 

1535. Орбан удари унгарските медии по джоба, 05 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/orban-udari-ungarskite-medii-po-

dzhoba.html 

1536. "Боко Харам” избиха стотици нигерийци, 05 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/boko-haram-izbiha-stotitsi-nigeriitsi.html 

1537. Американец задържан в Северна Корея заради Библия, 06 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanets-zadarzhan-v-

severna-koreya-zaradi-bibliya.html 

1538. Дългът на Гърция - тема на тайна среща с Лагард, 06 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dalgat-na-gartsiya-tema-na-taina-

sreshta-s-lagard.html 

1539. Транспортен хаос в Бразилия, стачка в метрото на Сао Пауло, 06 

юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/transporten-haos-v-braziliya-stachka-v-

metroto-na-sao-paulo.html 

1540. Порошенко и Путин с общ призив за край на боевете в Украйна, 06 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/poroshenko-i-putin-

s-obsht-priziv-za-krai-na-boevete-v-ukraina.html 
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1541. 4-а жертва на стрелбата пред Еврейския музей в Брюксел, 06 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/4-a-zhertva-na-strelbata-

pred-evreiskiya-muzei-v-bryuksel.html 

1542. "Туитър" въстана срещу никотиновата дъвка на Обама, 06 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/tuitar-vastana-sreshtu-

nikotinovata-davka-na-obama.html 

1543. Северна Корея арестува американски турист, 06 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/severna-koreya-arestuva-

amerikanski-turist.html 

1544. Чуждите медици в Белгия – 4 пъти повече, отколкото преди 10 г., 06 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chuzhdite-meditsi-v-

belgiya-4-pati-poveche-otkolkoto-predi-10-g.html 

1545. Унгарски медии на масов протест срещу проект за данък върху 

рекламата, 06 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ungarski-medii-na-masov-protest-sreshtu-

proekt-za-danak-varhu-reklamata.html 

1546. 3000 африкански мигранти слязоха на бреговете на Италия за 

денонощие, 07 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/3000-afrikanski-migranti-slyazoha-na-

bregovete-na-italiya-za-denonoshtie.html 

1547. „Шоколадовият крал" полага клетва като президент на Украйна, 07 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-122.html 

1548. ЦРУ влезе открито в социалните мрежи, 07 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/tsru-vleze-otkrito-v-sotsialnite-mrezhi.html 

1549. Кандидат-президент на Афганистан оцеля при опит за покушение, 07 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/kandidat-prezident-

na-afganistan-otselya-pri-opit-za-pokushenie.html 

1550. Ветеран на 89 г. избяга от старчески дом, за да застане до другарите 

си в Нормандия, 07 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/veteran-na-89-g-izbyaga-ot-starcheski-dom-za-

da-zastane-do-drugarite-si-v-normandiya.html 
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1551. Властите в Косово затварят избухналия ТЕЦ край Прищина, 07 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/vlastite-v-kosovo-

zatvaryat-izbuhnaliya-tets-krai-prishtina.html 

1552. Джихадисти превзеха иракски университет, взеха заложници, 07 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dzhihadisti-

prevzeha-irakski-universitet-vzeha-zalozhnitsi.html 

1553. Френските власти хванаха два тона дрога под Ламанша, 07 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/frenskite-vlasti-hvanaha-dva-

tona-droga-pod-lamansha.html 

1554. Меркел иска да види Западните Балкани в ЕС, 07 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/merkel-iska-da-vidi-zapadnite-

balkani-v-es.html 

1555. Без мобилни телефони и интернет на стадионите в Бразилия, 07 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/mondial-2014-

10.html 

1556. Борба на най-високо евроравнище за председателския пост в ЕК, 07 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/borba-na-nai-

visoko-evroravnishte-za-predsedatelskiya-post-v-ek.html 

1557. Заплахи за родителите на освободения от талибански плен сержант, 

08 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zaplahi-za-

roditelite-na-osvobodeniya-ot-talibanski-plen-serzhant.html 

1558. Трима затворници избягаха с вертолет в Канада, 08 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/trima-zatvornitsi-izbyagaha-s-

vertolet-v-kanada.html 

1559. Останки на загинали през Втората световна война изплуват от 

морското дъно, 08 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ostanki-na-zaginali-prez-vtorata-svetovna-

voina-izpluvat-ot-morskoto-dano.html 

1560. САЩ и Иран преговарят за пръв път от десетилетия, 08 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-i-iran-pregovaryat-za-prav-

pat-ot-desetiletiya.html 
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1561. Близки на пътниците от малайзийския самолет дават 5 млн. долара 

за информация, 08 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/blizki-na-patnitsite-ot-malaiziiskiya-samolet-

davat-5-mln-dolara-za-informatsiya.html 

1562. Честит рожден ден, Кание Уест!, 08 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/chestit-rozhden-den-kanie-uest.html 

1563. Италия, Малта и САЩ с операция за спасяването на нелегални 

имигранти край Сицилия, 08 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/italiya-malta-i-sasht-s-operatsiya-za-

spasyavaneto-na-nelegalni-imigranti-krai-sitsiliya.html 

1564. 900 военни парашутисти отбелязаха 70-годишнината от десанта в 

Нормандия, 08 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/900-voenni-parashutisti-otbelyazaha-70-

godishninata-ot-desanta-v-normandiya.html 

1565. Новият президент на Египет встъпи в длъжност, 08 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/noviyat-prezident-na-egipet-

vstapi-v-dlazhnost.html 

1566. Астероид колкото футболен стадион преминава покрай Земята, 08 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/asteroid-kolkoto-

futbolen-stadion-preminava-pokrai-zemyata.html 

1567. Марадона: Във ФИФА има огромна корупция, 08 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/maradona-vav-fifa-ima-

ogromna-koruptsiya.html 

1568. ЕК пак обяви, че не блокира проекта „Южен поток", 08 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ek-pak-obyavi-che-ne-blokira-

proekta-zyuzhen-potok.html 

1569. Партията на премиера Тачи печели изборите в Косово, 08 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/partiyata-na-premiera-tachi-

pecheli-izborite-v-kosovo.html 

1570. ЕС и Русия обсъждат спирения „Южен поток”, „Газпром” без 

коментар, 09 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-i-

rusiya-obsazhdat-spireniya-zyuzhen-potok-zgazprom-bez-komentar.html 
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1571. Атака срещу летището в Карачи, армията си върна контрола, 09 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ataka-sreshtu-letishteto-

v-karachi-armiyata-si-varna-kontrola.html 

1572. Нови жертви на "огнестрелната епидемия" в САЩ, 09 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/novi-zhertvi-na-ognestrelnata-

epidemiya-v-sasht.html 

1573. ЕС и Русия обсъждат спрения „Южен поток”, „Газпром” без 

коментар, 09 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-i-

rusiya-obsazhdat-spireniya-zyuzhen-potok-zgazprom-bez-komentar.html 

1574. Трейси Морган се бори за живота си, 09 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/trejsi-morgan-se-bori-za-zhivota-si.html 

1575. Сърбия отлага "Южен поток", 09 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sarbiya-otlaga-yuzhen-potok.html 

1576. Доживотни присъди за убийството на Политковская, 09 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dozhivotni-prisadi-za-ubiistvoto-

na-politkovskaya.html 

1577. Psy и Snoop Dogg рапират за напиване, 09 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/kultura/psy-i-snoop-dogg-rapirat-za-

napivane.html 

1578. Сълзотворен газ срещу демонстрация в защита на стачката в метрото 

на Сао Пауло, 09 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/salzotvoren-gaz-sreshtu-

demonstratsiya-v-zashtita-na-stachkata-v-metroto-na-sao-paulo.html 

1579. Джордж Клуни се жени във Венеция, 09 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhordzh-kluni-se-zheni-vav-venetsiya.html 

1580. Кръстиха Джъстин Бийбър в Ню Йорк, 09 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/krastiha-dzhastin-bijbar-v-nju-jork.html 

1581. Руската реакция: "САЩ нанесоха удар на "Южен поток", 09 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruskata-reaktsiya-zsasht-

nanesoha-udar-na-yuzhen-potok.html 
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1582. Испански изтребител се разби близо до Севиля, 09 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ispanski-iztrebitel-se-razbi-blizo-

do-sevilya.html 

1583. Москва и Киев с "взаимно разбирателство" за прекратяване на 

насилието в Източна Украйна, 09 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/moskva-i-kiev-s-vzaimno-razbiratelstvo-za-

prekratyavane-na-nasilieto-v-iztochna-ukraina.html 

1584. Сексуално посегателство над момиче на 19 г. при тържествата в 

Кайро, 09 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/seksualno-posegatelstvo-nad-momiche-na-19-g-

pri-tarzhestvata-v-kairo.html 

1585. 10 загинали при наводнения в Бразилия, 09 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/world-football/10-zaginali-pri-navodneniya-v-

braziliya.html 

1586. Лил Ким роди момиченце, 10 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/lil-kim-rodi-momichence.html 

1587. Порошенко ще осигури път за бежанците от Източна Украйна, 10 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/poroshenko-shte-

osiguri-pat-za-bezhantsite-ot-iztochna-ukraina.html 

1588. Нова престрелка до летището в Карачи, 10 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/nova-prestrelka-do-letishteto-v-karachi.html 

1589. Ново масово отвличане в Нигерия, 10 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/novo-masovo-otvlichane-v-nigeriya.html 

1590. Избран бе наследник на Шимон Перес, 10 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/izbran-be-naslednik-na-shimon-peres.html 

1591. Своеобразна антиимигрантска коалиция възникна в ЕС, 10 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/svoeobrazna-antiimigrantska-

koalitsiya-vaznikna-v-es.html 

1592. Въоръжен уби ученик в гимназия в Орегон, 10 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/vaorazhen-ubi-uchenik-v-gimnaziya-v-

oregon.html 
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1593. НАТО се надява на по-високи бюджети за отбрана в Европа, 10 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nato-se-nadyava-na-po-

visoki-byudzheti-za-otbrana-v-evropa.html 

1594. ЕК разследва Ирландия, Люксембург и Холандия, 11 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ek-razsledva-irlandiya-

lyuksemburg-i-holandiya.html 

1595. На 123 г. почина боливиецът, сочен за "доайен на човечеството", 11 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/na-123-g-pochina-

bolivietsat-sochen-za-doaien-na-chovechestvoto.html 

1596. Обама призова за затягане на контрола върху оръжията, 11 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-prizova-za-zatyagane-

na-kontrola-varhu-orazhiyata.html 

1597. Такситата в Европа се мобилизират срещу туристическите 

автомобили, 11 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/taksitata-v-evropa-se-mobilizirat-sreshtu-

turisticheskite-avtomobili.html 

1598. Испанският парламент одобри абдикацията на краля, 11 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ispanskiyat-parlament-odobri-

abdikatsiyata-na-kralya.html 

1599. Ким Кардашиян и Кание Уест карат втори меден месец, 11 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kim-kardashijan-i-kanie-

uest-karat-vtori-meden-mesec.html 

1600. Русия показва мускули в небето край Украйна, 11 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-pokazva-muskuli-v-

nebeto-krai-ukraina.html 

1601. Ирак е на ръба на гражданска война, 12 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/irak-e-na-raba-na-grazhdanska-voina.html 

1602. Мария Шарапова пуска нов парфюм, 12 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/marija-sharapova-puska-nov-parfjum.html 

1603. Служители на летището в Рио обявиха стачка, 12 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/sluzhiteli-na-letishteto-v-

rio-obyaviha-stachka.html 
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1604. Деветима в неизвестност след взрив в украинска мина, 12 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/devetima-v-neizvestnost-sled-

vzriv-v-ukrainska-mina.html 

1605. Кризата доведе до 10 000 самоубийства в западния свят, 12 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/krizata-dovede-do-10-000-

samoubiistva-v-zapadniya-svyat.html 

1606. Севернокорейският лидер нахока метеоролозите си, 12 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/severnokoreiskiyat-lider-nahoka-

meteorolozite-si.html 

1607. Списание спечели дело в Страсбург, заведено от принца на Монако, 

12 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/spisanie-

specheli-delo-v-strasburg-zavedeno-ot-printsa-na-monako.html 

1608. Кметът на Венеция - освободен от домашен арест, 12 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kmetat-na-venetsiya-osvoboden-

ot-domashen-arest.html 

1609. Папата благослови Мондиала, 12 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/papata-blagoslovi-mondiala.html 

1610. Намаляват шансовете на Шулц за висш европост, 12 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/namalyavat-shansovete-na-shults-

za-vissh-evropost.html 

1611. САЩ с краткосрочни военни действия в Ирак, обяви Обама, 12 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-s-kratkosrochni-

voenni-deistviya-v-irak-obyavi-obama.html 

1612. Над 300 китайци си купиха билети до Космоса, 13 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-300-kitaitsi-si-kupiha-bileti-

do-kosmosa.html 

1613. Полско-българска "война" на границата с Германия, 13 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/100-ot-balgarskite-romi-v-

polsko-selo-glasuvaha-za-dps-na-evrovota.html 

1614. 10 000 роми в Брюксел - 3600 от България, 13 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/10-000-romi-v-bryuksel-3600-ot-

balgariya.html 
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1615. Харисън Форд пострада по време на снимките на "Междузвездни 

войни: Епизод VII", 13 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/harisan-ford-postrada-po-vreme-na-snimkite-

na-mezhduzvezdni-vojni-epizod-vii.html 

1616. Президентът на Египет към гражданите: Карайте велосипеди, ходете 

пеша!, 13 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/prezidentat-na-egipet-kam-grazhdanite-karaite-

velosipedi-hodete-pesha.html 

1617. Стачка затвори Айфеловата кула, 13 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/stachka-zatvori-aifelovata-kula.html 

1618. Дженифър Лопес: Нямам връзка с Максим Чмерковски, 13 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhenifar-lopes-njamam-

vrazka-s-maksim-chmerkovski.html 

1619. Самолет с близо 50 души свален в района на Луганск, 14 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/samolet-s-blizo-50-dushi-

svalen-v-raiona-na-lugansk.html 

1620. Втори тур на президентските избори в Афгнистан, 14 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vtori-tur-na-prezidentskite-izbori-

v-afgnistan.html 

1621. Франция четвърти ден с нарушен жп трафик, 14 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/frantsiya-4-ti-den-s-narushen-zhp-

trafik.html 

1622. 150 000 французи са "за" убежище на Сноудън, 14 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/150-000-frantsuzi-sa-za-

ubezhishte-na-snoudan.html 

1623. Издирването на малайзийския Boeing продължава, 15 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izdirvaneto-na-malaiziiskiya-

boeing-prodalzhava.html 

1624. Правителствените сили в Ирак готвят контраофанзива, 15 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pravitelstvenite-sili-v-irak-

gotvyat-kontraofanziva.html 
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1625. Химически завод отрови над 300 деца в Китай, 15 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/himicheski-zavod-otrovi-nad-300-

detsa-v-kitai.html 

1626. Жена в Индия била изнасилвана многократно и унижавана 

публично, 15 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zhena-v-indiya-bila-iznasilvana-mnogokratno-i-

unizhavana-publichno.html 

1627. Щурмът над руското посолство в Киев - организиран от олигарх, 15 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shturmat-nad-

ruskoto-posolstvo-v-kiev-organiziran-ot-oligarh.html 

1628. Продават душата на Матю Макконъхи за 15 долара, 16 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/prodavat-dushata-na-matju-

makkonahi-za-15-dolara.html 

1629. Крис Мартин е заслепен от Риана, 16 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/kris-martin-e-zaslepen-ot-riana.html 

1630. Газовата война между Русия и Украйна навлезе в решителна фаза, 16 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gazova-drama-s-

uchastieto-na-ukraina-rusiya-i-es.html 

1631. Експерти преброиха 16 300 ядрени оръжия по света, 16 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/eksperti-prebroiha-16-300-

yadreni-orazhiya-po-sveta.html 

1632. Шумахер изписан от болница, 16 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/shumaher-izpisan-ot-bolnitsa.html 

1633. "Газпром" затвори кранчето на Украйна, 16 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/gazprom-zatvarya-krancheto-na-

ukraina.html 

1634. Шумахер излезе от кома и напусна болницата, 16 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shumaher-izleze-ot-koma-i-

napusna-bolnitsata.html 

1635. Най-малко 20 загинали след въздушен удар в Алепо, 16 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-20-zaginali-sled-

vazdushen-udar-v-alepo.html 
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1636. Джордж Клуни кандидат за губернатор на Калифорния, 17 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhordzh-kluni-kandidat-za-

gubernator-na-kalifornija.html 

1637. Наркотрафикът - най-доходният престъпен бизнес, 17 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/narkotrafikat-nai-dohodniyat-

prestapen-biznes.html 

1638. Помощта за Гърция - дреболия в сравнение с Украйна, 17 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pomoshtta-za-gartsiya-

dreboliya-v-sravnenie-ukraina.html 

1639. Нов вид кражби в Белгия - на части на коли с благородни метали, 17 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nov-vid-krazhbi-v-

belgiya-na-chasti-na-koli-s-blagorodni-metali.html 

1640. "Хюман райтс уоч" размаха пръст на сирийските кюрди, 17 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hyuman-raits-uoch-

razmaha-prast-na-siriiskite-kyurdi.html 

1641. Българин задържан за набиране на джихадисти в Испания, 17 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/balgarin-sred-

zadarzhanite-za-nabirane-na-dzhihadisti-v-ispaniya.html 

1642. Двама руски журналисти са убити в Източна Украйна, 17 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dvama-ruski-zhurnalisti-sa-

ubiti-v-iztochna-ukraina.html 

1643. Млада жена загина при сблъсък с турски ТИР, 17 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/incidenti/mlada-zhena-zagina-

pri-sblasak-s-turski-tir.html 

1644. "Дженезис" се събират за документален филм, 18 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhenezis-se-sabirat-za-

dokumentalen-film.html 

1645. Порошенко обяви прекратяване на огъня в Източна Украйна, 18 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/poroshenko-obyavi-

prekratyavane-na-oganya-v-iztochna-ukraina.html 
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1646. Люксембург узакони еднополовите бракове, 18 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lyuksemburg-uzakoni-

ednopolovite-brakove.html 

1647. Ирак поиска САЩ да нанесат въздушни удари срещу джихадистите, 

18 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/irak-poiska-

sasht-da-nanese-vazdushni-udari-sreshtu-dzhihadistite.html 

1648. Мъж рани двама в САЩ и се самоуби, 19 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/mazh-rani-dvama-v-sasht-i-se-samoubi.html 

1649. Появиха се останки на американски военни, загинали в катастрофа 

през 1952 г., 19 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/poyaviha-se-ostanki-na-amerikanski-voenni-

zaginali-v-katastrofa-prez-1952-g.html 

1650. Германия иска САЩ да екстрадират надзирател от Освиенцим, 19 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/germaniya-iska-

sasht-da-ekstradirat-nadziratel-ot-osvientsim.html 

1651. САЩ отпуска на Украйна 10 млн. долара за борба с корупцията, 19 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-

rusiya-i-zapada-125.html 

1652. Разводът на Джей Ло и Марк Антъни - финализиран, 19 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/razvodat-na-dzhej-lo-i-mark-

antani-finaliziran.html 

1653. Queen тръгва на лятно турне с Адам Ламбърт, 19 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/queen-tragva-na-ljatno-turne-s-

adam-lambart.html 

1654. Участници в строежа на „Южен поток”,се намират под натиск, 19 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/uchastnitsi-v-

stroezha-na-zyuzhen-potok-se-namirat-pod-natisk.html 

1655. Фейсбук се срина, 19 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/feisbuk-se-srina.html 

1656. Крал Фелипе VI се обяви "за една нова Испания" (СНИМКИ), 19 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/ispaniya-likuva-

felipe-shesti-polozhi-kletva-snimki.html 
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1657. Анджелина Джоли става гражданин на Намибия?, 19 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/andzhelina-dzholi-stava-

grazhdanin-na-namibija.html 

1658. Украйна подписва споразумение с ЕС на 27 юни, 19 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-podpisva-sporazumenie-

s-es-na-27-yuni.html 

1659. Самотен атентатор се предаде в Стокхолм, 19 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/samoten-atentator-se-predade-v-

stokholm.html 

1660. Над 100 жертви на религиозни сблъсъци в Нигерия, 20 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-100-zhertvi-na-religiozni-

sblasatsi-v-nigeriya.html 

1661. Иран обвини Обама в липса на воля да се бори срещу тероризма, 20 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/iran-obvini-obama-

v-lipsa-na-volya-da-se-bori-sreshtu-terorizma.html 

1662. Австрия и Словения подкрепиха изграждането на "Южен поток", 20 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/avstriya-i-sloveniya-

podkrepiha-izgrazhdaneto-na-yuzhen-potok.html 

1663. Британци вербуват с видео джихадисти, 21 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/britantsi-verbuvat-s-video-dzhihadisti.html 

1664. Долната камара на Конгреса ограничи шпионирането на американци, 

21 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dolnata-kamara-

na-kongresa-ogranichi-shpioniraneto-na-amerikantsi.html 

1665. Нападение срещу полицейски участък в Китай взе жертви, 21 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/napadenie-sreshtu-

politseiski-uchastak-v-kitai-vze-zhertvi.html 

1666. Бившият словенски премиер Янша влезе в затвора за две години, 21 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bivshiyat-slovenski-

premier-yansha-vleze-v-zatvora-za-dve-godini.html 

1667. Австралия с опит да се отърве от бежанците, 21 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/avstraliya-s-opit-da-se-otarve-ot-

bezhantsite.html 
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1668. Обама: Децата ни трябва да вкусят и от трудния живот, 21 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/obama-decata-ni-trjabva-da-

vkusjat-i-ot-trudnija-zhivot.html 

1669. Русия вдигна по тревога 65 000 войници, 21 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-vdigna-po-trevoga-65-000-

voinitsi.html 

1670. Германия предлага пост еврокомисар по бежанците, 22 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/germaniya-predlaga-post-

evrokomisar-po-bezhantsite.html 

1671. Сноудън отличен с награда в Германия, 22 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/snoudan-otlichen-s-nagrada-v-germaniya.html 

1672. Двама палестинци убити при израелска операция на Западния бряг, 

22 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dvama-

palestintsi-ubiti-pri-izraelska-operatsiya-na-zapadniya-bryag.html 

1673. Евгений Плюшченко става герой на комикс, 22 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/evgenij-pljushchenko-stava-

geroj-na-komiks.html 

1674. Джон Кери на изненадващо посещение в Египет, 22 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dzhon-keri-na-iznenadvashto-

poseshtenie-v-egipet.html 

1675. Джихадистите от ИДИЛ прдължават победния си ход в Ирак, 22 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dzhihadistite-ot-idil-

prdalzhavat-pobedonosniya-si-hod-v-irak.html 

1676. "Роскосмос" няма отношение към продажбата на билети за Луната, 

23 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/roskosmos-

nyama-otnoshenie-kam-prodazhbata-na-bileti-za-lunata.html 

1677. Прекратяването на огъня в Украйна е нарушено 20 пъти за ден, 23 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/prekratyavaneto-na-

oganya-v-ukraina-e-narusheno-20-pati-za-den.html 

1678. Сержант Боуи Бъргдал беше освободен от военна болница в Тексас, 

23 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/serzhant-boui-

bargdal-beshe-osvoboden-ot-voenna-bolnitsa-v-teksas.html 
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1679. Медиите в Македония: Да помогнем на България!, 23 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/navodnena-balgariya-19.html 

1680. Хонда изтегля над 2 млн. коли от пазара, 23 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/honda-izteglya-nad-2-mln-koli-ot-

pazara.html 

1681. Новият албум на Адел вече е записан?!, 23 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/novijat-album-na-adel-veche-e-zapisan.html 

1682. "Дер Щандарт": Цветан Василев е поръчан от Пеевски, 23 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/kriminalno/der-shtandart-tsvetan-

vasilev-e-porachan-ot-peevski.html 

1683. ЕС забрани вноса на стоки от Крим от 25 юни, 23 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-zabrani-vnosa-na-stoki-ot-

krim-ot-25-yuni.html 

1684. Том Круз влиза в "Междузвездни войни: Епизод VII"?, 23 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/art/tom-kruz-vliza-v-

mezhduzvezdni-vojni-epizod-vii.html 

1685. "Лекари без граници": Епидемията от ебола е извън контрол, 23 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lekari-bez-granitsi-

epidemiyata-ot-ebola-e-izvan-kontrol.html 

1686. Крис Хемсуърт забрани на съпругата си да се снима гола, 24 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kris-hemsuart-zabrani-

na-saprugata-si-da-se-snima-gola.html 

1687. Българки осъдени за фиктивни бракове на Острова, 24 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/balgarki-osadeni-za-fiktivni-

brakove-na-ostrova.html 

1688. Стачка на френските авиодиспечери наруши въздушния трафик, 24 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/stachka-na-

frenskite-aviodispecheri-narushi-vazdushniya-trafik.html 

1689. Нави масови отвличания на Боко Харам, 24 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/navi-masovi-otvlichaniya-na-boko-

haram.html 
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1690. Путин поиска изтегляне на руските сили от Украйна, 24 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/putin-poiska-izteglyane-na-

ruskite-sili-ot-ukraina.html 

1691. OMV обеща: "Южен поток" ще е по европейските правила, 24 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/omv-obeshta-yuzhen-

potok-shte-e-po-evropeiskite-pravila.html 

1692. Пореден масов процес срещу ислямисти в Египет, 24 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/poreden-masov-protses-sreshtu-

islyamisti-v-egipet.html 

1693. Неидентифицирани самолети удариха ИДИЛ, 24 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/neidentifitsirani-samoleti-udariha-

idil.html 

1694. Путин: Русия не е страна в украинския конфликт, 24 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

128.html 

1695. Над два пъти по-евтин мобилен интернет в ЕС от 1 юли, 25 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-dva-pati-po-evtin-

mobilen-internet-v-es-ot-1-yuli.html 

1696. Ноа Уайли сe ожени, 25 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/noa-uajli-se-ozheni.html 

1697. Либийците избират парламент, 25 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/libiitsite-izbirat-parlament.html 

1698. Антонио Бандерас и Шарън Стоун – все по-близки, 25 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/antonio-banderas-i-sharan-

stoun-vse-po-blizki.html 

1699. "Зелена светлина" от София за евроасоцииранетона Киев, 25 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/zelena-

svetlina-ot-sofiya-za-evroasitsiiraneto-na-kiev.html 

1700. Русия плаши Украйна, Молдова и Грузия с икономически натиск, 25 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-plashi-

ukraina-moldova-i-gruziya-s-ikonomicheski-natisk.html 
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1701. Иракските джихадисти вече си имат и авиобаза, 26 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/irakskite-dzhihadisti-veche-si-

imat-i-aviobaza.html 

1702. Войслав Шешел излиза от хагския затвор, 26 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/voislav-sheshel-izliza-ot-hagskiya-

zatvor.html 

1703. Приемането на Румъния и България в ЕС бави процеса на 

разширяване, 26 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/priemaneto-na-rumaniya-i-balgariya-v-es-bavi-

protsesa-na-razshiryavane.html 

1704. Лана дел Рей оглави "Билборд 200", 26 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/lana-del-rej-oglavi-bilbord-200.html 

1705. Крис Браун ще бъде съден през септември, 26 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kris-braun-shte-bade-saden-prez-

septemvri.html 

1706. Ангела Меркел се сдоби с нов телефон, 26 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/angela-merkel-se-sdobi-s-nov-telefon.html 

1707. Евролидерите решават за новия шеф на ЕК, 27 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/evroliderite-reshavat-za-noviya-shef-na-

ek.html 

1708. Босна отбелязва 100-годишнината от Сараевския атентат разделена, 

27 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bosna-

otbelyazva-100-godishninata-ot-saraevskiya-atentat-razdelena.html 

1709. София Лорен издава мемоари през декември, 27 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/sofija-loren-izdava-memoari-

prez-dekemvri.html 

1710. Украйна, Грузия и Молдова подписаха с ЕС, Русия недоволства, 27 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-gruziya-i-

moldova-podpisaha-s-es-rusiya-nedovolstva.html 

1711. Ръководителите от ЕС дават на Русия 3 дни да спре напрежението в 

Източна Украйна, 27 юни 2014 г., достъпно на: 



 
 

441 
 

http://btvnews.bg/article/svetut/rakovoditelite-ot-es-davat-na-rusiya-3-dni-da-

spre-naprezhenieto-v-iztochna-ukraina.html 

1712. Националите на Нигерия бойкотираха тренировка заради пари, 27 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/mondial-

2014-182.html 

1713. "Газпром" иска да купи четвърт от OMV, газовият гигант отрича, 27 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gazprom-iska-da-

kupi-chetvart-ot-omv.html 

1714. Отстъпки за Великобритания заради избирането на Жан-Клод 

Юнкер начело на ЕК, 27 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/evropeiskite-lideri-predlozhiha-otstapki-na-

velikobritaniya-zaradi-izbiraneto-na-yunker.html 

1715. Порошенко удължи с три дни примирието в Източна Украйна, 28 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/poroshenko-udalzhi-

s-tri-dni-primirieto-v-iztochna-ukraina.html 

1716. "Голдън гейт" в Сан Франциско - обезопасен срещу самоубийци, 28 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/goldan-geit-v-san-

frantsisko-obezopasen-sreshtu-samoubiitsi.html 

1717. Кортни Кокс и Джони Макдейд се сгодиха, 28 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kortni-koks-i-dzhoni-makdeid-se-

sgodiha.html 

1718. НАСА тества "летяща чиния", 28 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/nasa-testva-letyashta-chiniya.html 

1719. Вицепрезидентът на Аржентина официално обвинен в корупция, 28 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vitseprezidentat-na-

arzhentina-ofitsialno-obvinen-v-koruptsiya.html 

1720. „Мудис” понижи прогнозата за кредитния рейтинг на Русия, 28 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zmudis-ponizhi-

prognozata-za-kreditniya-reiting-na-rusiya.html 

1721. Северна Корея тества балистични ракети в Японско море, 29 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/severna-koreya-testva-

balistichni-raketi-v-yaponsko-more.html 
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1722. Мобилните телефони на път да замлъкнат в Крим, 29 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

131.html 

1723. Нюйоркчанин прекоси с лодка Атлантическия океан за 128 дни, 29 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nyuiorkchanin-

prekosi-s-lodka-atlanticheskiya-okean-za-128-dni.html 

1724. Джони Деп пазарува с ваучери за отстъпка, 29 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhoni-dep-pazaruva-s-vaucheri-za-

otstapka.html 

1725. Начало на Рамазана в много държави от Близкия изток и Азия, 29 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nachalo-na-

ramazana-v-mnogo-darzhavi-ot-blizkiya-iztok-i-aziya.html 

1726. Мъж се самозапали в Токио в протест срещу законови промени, 29 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mazh-se-

samozapali-v-tokio-v-protest-sreshtu-zakonovi-promeni.html 

1727. "Битка на виното" в Испания, 29 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/bitka-na-vinoto-v-ispaniya.html 

1728. Оланд, Меркел, Путин и Порошенко ще обсъдят отново кризата в 

Украйна, 29 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/oland-

merkel-putin-i-poroshenko-shte-obsadyat-otnovo-krizata-v-ukraina.html 

1729. ИДИЛ обяви установяването на халифат, 29 юни 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/idil-obyavi-ustanovyavaneto-na-halifat.html 

1730. Абдуллах Гюл няма да се кандидатира за втори президентски 

мандат, 29 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/abdullah-gyul-nyama-da-se-kandidatira-za-

vtori-prezidentski-mandat.html 

1731. 7 ранени след стрелба в Ню Орлиънс, 29 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/7-raneni-sled-strelba-v-nyu-orlians.html 

1732. 30 мъртви на борда на кораб с емигранти край италианските брегове, 

30 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/30-martvi-na-

borda-na-korab-s-emigranti-krai-italianskite-bregove.html 
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1733. Наводнения в Южна Бразилия наложиха евакуацията на над 50 000 

души, 30 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/navodneniya-v-yuzhna-braziliya-nalozhiha-

evakuatsiyata-na-nad-50-000-dushi.html 

1734. Rolling Stones ще участва във фестивала в Роскилде, 30 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/rolling-stones-shte-uchastva-

vav-festivala-v-roskilde.html 

1735. Продълженията на "Аватар" ще струват 1 милиард долара, 30 юни 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/prodalzhenijata-na-

avatar-shte-struvat-1-miliard-dolara.html 

1736. 20 тона хашиш заловен в кораб край италиански остров, 30 юни 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/20-tona-hashish-zaloven-v-

korab-krai-italianski-ostrov.html 

1737. Цените на мобилния интернет в ЕС падат с над 50% от 1 юли, 30 

юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/tsenite-na-

mobilniya-internet-v-es-padat-s-nad-50-ot-1-yuli.html 

1738. Президентът на Чили отложи среща с Обама заради националите по 

футбол, 30 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/prezidentat-na-chili-otlozhi-sreshta-s-

obama-zaradi-natsionalite-po-futbol.html 

1739. Адвокатът на Саркози арестуван заради корупция, 30 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/advokatat-na-sarkozi-arestuvan-

zaradi-koruptsiya.html 

1740. Арестуваха сина на Робърт Дауни-младши с кокаин, 30 юни 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/arestuvaha-sina-na-robart-

dauni-mladshi-s-kokain.html 

1741. Дъщерята на Кари Фишър ще изиграе младата принцеса Лея в 

"Епизод VII", 30 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/kultura/dashteryata-na-kari-fishar-shte-

izigrae-mladata-printsesa-leya-v-epizod-vii.html 
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1742. Киев и Кремъл ще работят за спиране на огъня в Източна Украйна, 

30 юни 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kiev-i-kremal-

shte-rabotyat-za-spirane-na-oganya-v-iztochna-ukraina.html 

1743. МВФ е готов да помогне на България, 30 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/ikonomika/mvf-e-gotov-da-pomogne-na-

balgariya.html 

1744. Фейсбук се замеси в нов скандал, 30 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/feisbuk-se-zamesi-v-nov-skandal.html 

1745. 30 г. затвор за геноцида в Руанда, 30 юни 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/30-g-zatvor-za-genotsida-v-ruanda.html 

1746. Бионсе - най-влиятелната знаменитост, 01 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/bionse-naj-vlijatelnata-znamenitost.html 

1747. Ед Шийран оглави брит чарта за албуми, 01 юли 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/ed-shiiran-oglavi-brit-charta-za-

albumi.html 

1748. Саркози задържан под стража, 01 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/sarkozi-zadarzhan-pod-strazha.html 

1749. С Италия начело на ЕС „Южен поток” може да бъде възроден, 01 

юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/s-italiya-nachelo-na-

es-zyuzhen-potok-mozhe-da-bade-vazroden.html 

1750. Гърция похарчила само 19 от предвидените 50 млн. евро за 

председателството на ЕС, 01 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/gartsiya-poharchila-samo-19-ot-predvidenite-

50-mln-evro-za-predsedatelstvoto-na-es.html 

1751. Дилма Русеф се радва на „унищожителната загуба" на критиците на 

Мондиала, 01 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/dilma-rusef-se-radva-na-

zunishtozhitelnata-zaguba-na-krititsite-na-mondiala.html 

1752. Унижение в Южна Корея: Фенове замеряха националите с бонбони, 

01 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/mondial-2014-216.html 
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1753. Полицията в Хонконг арестува демонстранти, искащи демокрация, 

02 юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/politsiyata-v-

honkong-arestuva-demonstranti-iskashti-demokratsiya.html 

1754. Гърция заплашва с мобилизация заради стачка на енергетиците, 02 

юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gartsiya-zaplashva-

s-mobilizatsiya-zaradi-stachka-na-energetitsite.html 

1755. За първи път - еврокомисар за имигрантите, 02 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/za-parvi-pat-evrokomisar-za-

imigrantite.html 

1756. Шиа Лабьоф ще лекува алкохолизъм, 02 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/shia-labiof-shte-lekuva-alkoholizam.html 

1757. Саркози: Никога не съм нарушавал закона, 02 юли 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/sarkozi-nikoga-ne-sam-narushaval-

zakona.html 

1758. Непознати си удрят шамари, 03 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/gallery/nepoznati-si-udryat-shamari.html 

1759. Алжирските национали - посрещнати като герои в родината си, 03 

юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/mondial-

2014-232.html 

1760. ИДИЛ пусна 30-те отвлечени турски шофьори, 03 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/idil-pusna-30-te-otvlecheni-

turski-shofiori.html 

1761. Рокади в украинската отбрана, 03 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rokadi-v-ukrainskata-otbrana.html 

1762. Джордж Клуни иска Лана дел Рей да пее на сватбата му, 03 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhordzh-kluni-iska-lana-

del-rej-da-pee-na-svatbata-mu.html 

1763. Американски доклад открои опасностите пред интернет, 03 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-doklad-

otkroi-opasnostite-pred-internet.html 
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1764. Посолствата на САЩ в Алжир и Уганда предупредиха за риск от 

атентати, 03 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/posolstvata-na-sasht-v-alzhir-i-uganda-

preduprediha-za-risk-ot-atentati.html 

1765. Великобритания имала планове да обучи сирийска опозиционна 

армия, 04 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/velikobritaniya-imala-planove-da-obuchi-

siriiska-opozitsionna-armiya.html 

1766. Арести в Прага заради терористична дейност, 04 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/aresti-v-praga-zaradi-

teroristichna-deinost.html 

1767. Папата ще се срещне с жертви на свещеници педофили, 04 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/papata-shte-se-sreshtne-s-

zhertvi-na-sveshtenitsi-pedofili.html 

1768. Номерата на социалните осигуровки на 900 000 датчани - достъпни 

онлайн, 04 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/nomerata-na-sotsialnite-osigurovki-na-900-000-

datchani-dostapni-onlain.html 

1769. Жерар Депардийо отваря ресторант в Москва, 04 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/zherar-depardijo-otvarja-

restorant-v-moskva.html 

1770. Украинската енергетика минава в авариен режим, 04 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainskata-energetika-minava-v-

avarien-rezhim.html 

1771. "Златна зора" предизвика безредици в Атина (СНИМКИ), 04 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/zlatna-zora-predizvika-

bezreditsi-v-atina.html 

1772. Дейвид Духовни и Теа Леони – отново заедно, 04 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/deivid-duhovni-i-tea-leoni-

otnovo-zaedno.html 
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1773. Влак удари камион на прелез в Германия, над 30 ранени, 04 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vlak-udari-kamion-na-

prelez-v-germaniya-nad-30-raneni.html 

1774. 8 г. затвор за румънски роми, принуждавали децата си да крадат, 04 

юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/8-g-zatvor-za-

rumanski-romi-prinuzhdavali-detsata-si-da-kradat.html 

1775. Лидер в ЕП подкрепи Георгиева за наследничка на Аштън, 04 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/lider-v-ep-podkrepi-

georgieva-za-naslednichka-na-ashtan.html 

1776. Плевнелиев за Блумбърг: България се надява да продължи "Южен 

поток", 04 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/plevneliev-za-blumbarg-balgariya-se-nadyava-

da-prodalzhi-yuzhen-potok.html 

1777. САЩ остават световен лидер по производство на петрол, 04 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-ostavat-svetoven-

lider-po-proizvodstvo-na-petrol.html 

1778. Протест на синдикат отмени спектакли във Франция, 04 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/protest-na-sindikat-otmeni-

spektakli-vav-frantsiya.html 

1779. Сълзотворен газ и сблъсъци с полицията на албански протест в 

Скопие, 05 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/salzotvoren-gaz-i-sblasatsi-s-politsiyata-na-

albanski-protest-v-skopie.html 

1780. Откраднат контейнер с радиоактивен материал намерен на мястото 

на кражбата в Мексико, 05 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/otkradnat-konteiner-s-radioaktiven-material-

nameren-na-myastoto-na-krazhbata-v-meksiko.html 

1781. Боливия узакони детския труд над 10-годишна възраст, 05 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/boliviya-uzakoni-detskiya-

trud-nad-10-godishna-vazrast.html 
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1782. Полицай загина след "терористична" експлозия в Бахрейн, 05 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/politsai-zagina-sled-

teroristichna-eksploziya-v-bahrein.html 

1783. Украйна си върна Славянск, 05 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-si-varna-slavyansk.html 

1784. Самолет с парашутисти се разби в Полша, 11 загинаха, 05 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/samolet-s-parashutisti-se-razbi-

v-polsha-11-zaginaha.html 

1785. Водачът на „Ислямска държава” се обяви за световен мюсюлмански 

лидер, 05 юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vodachat-

na-zislyamska-darzhava-se-obyavi-za-svetoven-myusyulmanski-lider.html 

1786. Армията на Нигерия ликвидира 53 бойци на „Боко Харам", 06 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/armiyata-na-nigeriya-

likvidira-53-boitsi-na-zboko-haram.html 

1787. Улиците на Донецк останаха пусти заради антитерористична 

операция, 06 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ulitsite-na-donetsk-ostanaha-pusti-zaradi-

antiteroristichna-operatsiya.html 

1788. Лондон пак крои планове да наложи таван на имигранти от Румъния 

и България, 06 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/london-pak-kroi-planove-da-nalozhi-tavan-na-

imigranti-ot-rumaniya-i-balgariya.html 

1789. Поредна кралска сватба в Европа, 06 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/poredna-kralska-svatba-v-evropa.html 

1790. Гигантска торта за гигантско бебе панда, 06 юли 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/gallery/gallery/gigantska-torta-za-gigantsko-bebe-

panda.html 

1791. Ислямисти избиха 29 души в няколко атаки по сомалийското 

крайбрежие, 06 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/islyamisti-izbiha-29-dushi-v-nyakolko-ataki-

po-somaliiskoto-kraibrezhie.html 
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1792. Украйна няма да бомбардира източните си градове, 06 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-nyama-da-bombardira-

iztochnite-si-gradove.html 

1793. Нови албански протести разтърсиха Македония, 06 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/novi-albanski-protesti-raztarsiha-

makedoniya.html 

1794. Палестина иска ООН да разследва убийството на тинейджър, 06 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/palestina-iska-oon-da-

razsledva-ubiistvoto-na-tineidzhar.html 

1795. Лавров на посещение в България, 07 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/politika/lavrov-na-poseshtenie-v-

balgariya.html 

1796. Шпионски скандал застрашава добрия тон между Германия и САЩ, 

07 юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shpionski-

skandal-zastrashava-dobriya-ton-mezhdu-germaniya-i-sasht.html 

1797. Стачкуващите гръцки енергетици се върнаха на работа, 07 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/stachkuvashtite-gratski-

energetitsi-se-varnaha-na-rabota.html 

1798. Почина Едуард Шеварднадзе, 07 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pochina-eduard-shevardnadze.html 

1799. Два самолета се разминаха със сблъсък на летището в Барселона 

(ВИДЕО), 07 юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dva-

samoleta-se-razminaha-sas-sblasak-na-letishteto-v-barselona-video.html 

1800. Джъстин Бийбър иска да се ожени за Селена Гомес, 07 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhastin-bijbar-iska-da-se-

ozheni-za-selena-gomes.html 

1801. Орешарски пред Лавров: Оставам оптимист за "Южен поток", 07 

юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/bulgaria/politika/oresharski-pred-lavrov-ostavam-

optimist-za-yuzhen-potok.html 
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1802. 7.1 по Рихтер удариха Мексико и Гватемала, 07 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/7-1-po-rihter-udariha-meksiko-i-

gvatemala.html 

1803. Пхенян предлага мир и обединение на Сеул, 07 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/phenyan-predlaga-mir-i-

obedinenie-na-seul.html 

1804. Оспорван край на президентския вот в Афганистан, 07 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/osporvan-krai-na-prezidentskiya-

vot-v-afganistan.html 

1805. ЕС затяга санкциите срещу Русия, 07 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/es-zatyaga-sanktsiite-sreshtu-rusiya.html 

1806. Израел под палестински ракетен дъжд, 07 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/izrael-pod-palestinski-raketen-dazhd.html 

1807. Израел нанесе въздушни удари по домовете на бойци от „Хамас”, 08 

юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izrael-nanese-

vazdushni-udari-po-domovete-na-boitsi-ot-zhamas.html 

1808. Трусът в Мексико взе пет жертви, включително и бебе, 08 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/trusat-v-meksiko-vze-pet-

zhertvi-vklyuchitelno-i-bebe.html 

1809. Мел Би записва нови песни, 08 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/mel-bi-zapisva-novi-pesni.html 

1810. Рита Ора се среща със сина на Томи Хилфигър, 08 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/rita-ora-se-sreshta-sas-sina-na-

tomi-hilfigar.html 

1811. Украинската армия готова с плана за превземането на Донецк и 

Луганск, 08 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainskata-armiya-gotova-s-plana-za-

prevzemaneto-na-donetsk-i-lugansk.html 

1812. Израел готви офанзива срещу Газа, 08 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/izrael-gotvi-ofanziva-sreshtu-gaza.html 
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1813. Ню Йорк легализира медицинската марихуана, 08 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/liubopitno/nju-jork-legalizira-

medicinskata-marihuana.html 

1814. Задържани 26-има членове на "Камората" в Испания, 08 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zadarzhani-26-ima-chlenove-na-

kamorata-v-ispaniya.html 

1815. Безредици в Бразилия след срамната загуба от Германия, 09 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bezreditsi-v-braziliya-

sled-sramnata-zaguba-ot-germaniya.html 

1816. Фалшив запис за снимките на "Междузвездни войни" е хит в 

YouTube, 09 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/falshiv-zapis-za-snimkite-na-mezhduzvezdni-

vojni-e-hit-v-youtube.html 

1817. Швейцария забранява вноса на прасета и свинско месо от България, 

09 юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/shveitsariya-

zabranyava-vnosa-na-praseta-i-svinsko-meso-ot-balgariya.html 

1818. Емиграцията от ЕС към Швейцария - на рекордно ниво, 09 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/emigratsiyata-ot-es-kam-

shveitsariya-na-rekordno-nivo.html 

1819. Едуард Сноудън поиска удължаване на пребиваването си в Русия, 09 

юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/eduard-snoudan-

poiska-udalzhavane-na-prebivavaneto-si-v-rusiya.html 

1820. Ракети удариха израелски град с атомен реактор в него, 09 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/raketi-udariha-izraelski-grad-s-

atomen-reaktor-v-nego.html 

1821. Тайфун взе жертви в Япония, 10 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/taifun-vze-zhertvi-v-yaponiya.html 

1822. Джъстин Бийбър ще бъде обвинен за вандализъм, 10 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhastin-bijbar-shte-bade-

obvinen-za-vandalizam.html 
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1823. Нов израелски удар срещу Газа взе жертви, 10 юли 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/nov-izraelski-udar-sreshtu-gaza-vze-

zhertvi.html 

1824. Гърция глобена с 250 млн. евро заради зехтина, 10 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gartsiya-globena-s-250-mln-evro-

zaradi-zehtina.html 

1825. Робърт Дауни-младши ще стане баща за трети път, 10 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/robart-dauni-mladshi-shte-

stane-bashta-za-treti-pat.html 

1826. Майли Сайръс се среща с музикален продуцент, 10 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/majli-sajras-se-sreshta-s-

muzikalen-producent.html 

1827. Алпинисти намериха замръзналото тяло на изчезнал преди 32 г. 

колега, 10 юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/alpinisti-

nameriha-zamraznaloto-tyalo-na-izcheznal-predi-32-g-kolega.html 

1828. Германия поиска експулсиране на американски топ разузнавач, 10 

юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/germaniya-poiska-

ekspulsirane-na-amerikanski-top-razuznavach.html 

1829. 25 станаха жертвите на израелските атаки в Ивицата Газа, 10 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/25-stanaha-zhertvite-na-

izraelskite-ataki-v-ivitsata-gaza.html 

1830. Последен бой за Донецк, 10 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/posleden-boi-za-donetsk.html 

1831. 80 станаха жертвите на израелските атаки в Ивицата Газа, 10 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/25-stanaha-zhertvite-na-

izraelskite-ataki-v-ivitsata-gaza.html 

1832. Четирима македонски граничари загинаха в катастрофа, 11 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chetirima-makedonski-

granichari-zaginaha-v-katastrofa.html 

1833. Ева Мендес е бременна, 11 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/eva-mendes-e-bremenna.html 
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1834. 19 г. от клането в Сребреница, 11 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/19-g-ot-klaneto-v-srebrenitsa.html 

1835. Меркел разкритикува шпионската дейност на САЩ, 11 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/merkel-razkritikuva-shpionskata-

deinost-na-sasht.html 

1836. Русия опрости 32 млрд. долара дълг на Куба, 11 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-oprosti-32-mlrd-dolara-

dalg-na-kuba.html 

1837. Над 100 палестински жертви на бомбардировките в Газа, 11 юли 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-100-palestinski-

zhertvi-na-bombardirovkite-v-gaza.html 

1838. 30 украински войници загинали при ракетен обстрел на граничен 

пункт, 11 юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/30-

ukrainski-voinitsi-zaginali-pri-raketen-obstrel-na-granichen-punkt.html 

1839. Ердоган иска повече власт за президента в Турция, 11 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-iska-poveche-vlast-za-

prezidenta-v-turtsiya.html 

1840. Румънски вицепремиер хвърли оставка, 11 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rumanski-vitsepremier-hvarli-ostavka.html 

1841. ЕС, Русия и Украйна се разбраха... за бизнес, 11 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

134.html 

1842. 4 убити при срутване на жилищни сгради в Казабланка, 12 юли 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/4-ubiti-pri-srutvane-na-

zhilishtni-sgradi-v-kazablanka.html 

1843. Трус със сила 6,8 по Рихтер разтърси Фукушима, 12 юли 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/trus-sas-sila-6-8-po-rihter-

raztarsi-fukushima.html 

1844. Путин изненадващо се отби в Никарагуа, 12 юли 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/putin-iznenadvashto-se-otbi-v-

nikaragua.html 
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1845. Призив за минута мълчание за жертвите на конфликти на финала на 

Мондиала, 12 юли 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/worldcup/priziv-za-minuta-malchanie-za-

zhertvite-na-konflikti-na-finala-na-mondiala.html 

1846. „Хамас” заплаши с атака срещу международното летище в Тел Авив, 

12 юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zhamas-zaplashi-

s-ataka-letishte-zben-gurion.html 

1847. Меркел изрази съжаление от спада в доверието между Германия и 

САЩ, 12 юли 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/merkel-

izrazi-sazhalenie-ot-spada-v-doverieto-mezhdu-germaniya-i-sasht.html 

1848. Четирима цивилни са загинали при артилерийски обстрел в Донецк, 
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2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/eksplozii-na-gazoprovod-

v-taivan-ubi-nad-20-dushi.html 

2101. Алиша Кийс чака второ дете, 01 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/alisha-kijs-chaka-vtoro-dete.html 

2102. 70 експерти при тленните останки след авиокатастрофата в Украйна, 

01 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/fatalniyat-

mh17-14.html 

2103. Бебе на 3 месеца и майка му оцеляха под свлачище в Индия, 01 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/bebe-na-3-

mesetsa-i-maika-mu-otselyaha-pod-svlachishte-v-indiya.html 

2104. Силно земетресение в Алжир взе 6 жертви, 01 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/silno-zemetresenie-v-alzhir-vze-

6-zhertvi.html 
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2105. САЩ отпускат 225 млн. долара за Железния купол на Израел, 01 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-otpuskat-

225-mln-dolara-za-zhelezniya-kupol-na-izrael.html 

2106. 35 ранени при ЖП катастрофа в Германия, 02 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/35-raneni-pri-zhp-katastrofa-v-

germaniya.html 

2107. Поне 65 жертви след взрив в китайска фабрика, 02 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pone-65-zhertvi-sled-vzriv-v-

kitaiska-fabrika.html 

2108. Кортежът на японския премиер катастрофира в Бразилия, 02 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kortezhat-na-yaponskiya-

premier-katastrofira-v-braziliya.html 

2109. Дженифър Лорънс и Никълъс Холт разделени отново, 02 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhenifar-lorans-i-nikalas-

holt-razdeleni-otnovo.html 

2110. Турското правителство тръгна на война с наргилето, 02 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turskoto-pravitelstvo-tragna-

na-voina-s-nargileto.html 

2111. 45 ранени при ЖП катастрофа в Германия, 02 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/35-raneni-pri-zhp-katastrofa-v-

germaniya.html 

2112. Обама призна: ЦРУ е измъчвало хора, 02 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/obama-prizna-tsru-e-izmachvalo-hora.html 

2113. Селфи издаде руски войник в Украйна, 02 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/selfi-izdade-ruski-voinik-v-ukraina.html 

2114. Черногорският премиер на разпит заради убийство на журналист, 02 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chernogorskiyat-

premier-na-razpit-zaradi-ubiistvo-na-zhurnalist.html 

2115. Босна е най-застрашена от банкрут в света, 02 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bosna-e-nai-zastrashena-ot-

bankrut-v-sveta.html 
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2116. 50 джихадисти загинаха при сблъсъци с правителствени войски в 

Сирия, 02 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/50-

dzhihadisti-zaginaha-pri-sblasatsi-s-pravitelstveni-voiski-v-siriya.html 

2117. Мощен тайфун връхлетя Южна Корея, евакуация на 50 000 души в 

Япония, 02 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/moshten-taifun-vrahletya-yuzhna-koreya-

evakuatsiya-na-50-000-dushi-v-yaponiya.html 

2118. Американски лекар, заразен с Ебола, отпътува от Либерия за САЩ, 

02 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/amerikanski-

lekar-zarazen-s-ebola-otpatuva-ot-liberiya-za-sasht.html 

2119. Хиляди на протест в Париж срещу израелската офанзива в Газа, 02 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/hilyadi-na-

protest-v-parizh-sreshtu-izraelskata-ofanziva-v-gaza.html 

2120. Израелската армия се изтегля от централната част на ивицата Газа, 

02 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izraelskata-

armiya-se-izteglya-ot-tsentralnata-chast-na-ivitsata-gaza.html 

2121. 96 жертви на етнически сблъсъци в Китай, 03 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/96-zhertvi-na-etnicheski-

sblasatsi-v-kitai.html 

2122. Природни бедствия по света, 03 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/prirodni-bedstviya-po-sveta.html 

2123. Израел удари училище, в което се укриват палестинци, 03 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/izrael-udari-uchilishte-v-

koeto-se-ukrivat-palestintsi.html 

2124. Най-малко 26 загинали при земетресение в Китай, 03 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-26-zaginali-pri-

zemetresenie-v-kitai.html 

2125. Нищо необичайно на борда на малайзийския самолет преди 

авиокатастрофата, 03 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/nishto-neobichaino-na-borda-na-malaiziiskiya-

samolet-predi-aviokatastrofata.html 
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2126. Най-малко 150 загинали при земетресение в Китай, 03 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-26-zaginali-pri-

zemetresenie-v-kitai.html 

2127. Над 20 убити при сражения за контрола на летището в Триполи, 03 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-20-ubiti-pri-

srazheniya-za-kontrola-na-letishteto-v-tripoli.html 

2128. Барозу и Ромпой призоваха за спиране на насилието в Газа, 03 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/barozu-i-rompoi-

prizovaha-za-spirane-na-nasilieto-v-gaza.html 

2129. Как хората по света се известяват за бедствия?, 03 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/navodnena-balgariya-3.html 

2130. Най-малко 170 загинали при земетресение в Китай, 03 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-malko-26-zaginali-pri-

zemetresenie-v-kitai.html 

2131. Претоварен ферибот потъна в центъра на Бангладеш, 04 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pretovaren-feribot-potana-v-

tsentara-na-bangladesh.html 

2132. Състезание по надяждане с люто в Берлин, 04 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/video/videos/news/sastezanie-po-nadjazhdane-

s-ljuto-v-berlin.html 

2133. Обама отбелязва скромно 53-я си рожден ден, 04 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-otbelyazva-skromno-53-

ya-si-rozhden-den.html 

2134. Лидери на 83 държави отбелязаха 100 г. от началото на Първата 

световна война, 04 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/lideri-na-83-darzhavi-otbelyazaha-100-g-ot-

nachaloto-na-parvata-svetovna-voina.html 

2135. „Стройтрансгаз" излиза от проекта „Южен поток", 04 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zstroitransgaz-izliza-ot-proekta-

zyuzhen-potok.html 

2136. „Лукойл” продава бензиностанциите си в Чехия, Словакия и 

Унгария, 04 август 2014 г., достъпно на: 
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http://btvnews.bg/article/svetut/zlukoil-prodava-benzinostantsiite-si-v-chehiya-

slovakiya-i-ungariya.html 

2137. Протест с искане за оставката на шефа на Централната банка на 

Албания, 04 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/protest-s-iskane-za-ostavkata-na-shefa-na-

tsentralnata-banka-na-albaniya.html 

2138. Фирма на „Газпром" ще строи „Южен поток" в България, 04 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zstroitransgaz-izliza-ot-

proekta-zyuzhen-potok.html 

2139. Международна финансова помощ за борба със смъртоносната Ебола, 

04 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/mezhdunarodna-finansova-pomosht-za-borba-

sas-smartonosnata-ebola.html 

2140. Нетаняху опроверга предположенията за край на военната офанзива 

в Газа, 04 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/netanyahu-oproverga-predpolozheniyata-za-

krai-na-voennata-ofanziva-v-gaza.html 

2141. Сталоун: Трудно е да накараш мъж да те хареса!, 05 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/staloun-trudno-e-da-nakarash-

mazh-da-te-haresa.html 

2142. Сандра Бълок е най-високоплатената актриса, 05 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/sandra-balok-e-naj-

visokoplatenata-aktrisa.html 

2143. Тридневно примирие в Близкия Изток, 05 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/tridnevno-primirie-v-blizkiya-iztok.html 

2144. Виктория Бекъм дарява принадлежности за благотворителност, 05 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/viktorija-

bekam-darjava-prinadlezhnosti-za-blagotvoritelnost.html 

2145. Българин карал с 215 км/час по хърватска магистрала, 05 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/balgarin-karal-s-215-km-chas-

po-harvatska-magistrala.html 
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2146. Епидемията от Ебола - потенциален удар за авиобранша, 05 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/epidemiyata-ot-ebola-

potentsialen-udar-za-aviobransha.html 

2147. Най-големият горски пожар в историята на Швеция взе жертва, 05 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-golemiyat-

gorski-pozhar-v-istoriyata-na-shvetsiya-vze-zhertva.html 

2148. Втори американски пациент с Ебола транспортиран в САЩ, 05 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vtori-amerikanski-

patsient-s-ebola-transportiran-v-sasht.html 

2149. Американски генерал беше убит в Афганистан, 05 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-general-beshe-ubit-

v-afganistan.html 

2150. Десетки бутат влак, за да спасят заклещен пътник (ВИДЕО), 06 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/desetki-butat-

vlak-za-da-spasyat-zakleshten-patnik-video.html 

2151. Ален Делон претърпя спешна операция на гръбначния стълб, 06 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/alen-delon-

pretarpja-speshna-operacija-na-grabnachnija-stalb.html 

2152. 69 г. от атомната бомбардировка на Хирошима, 06 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/69-g-ot-atomnata-

bombardirovka-na-hiroshima.html 

2153. Британски вестници отпечатаха имената на 373 деца, убити в Газа, 

06 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/britanski-

vestnitsi-otpechataha-imenata-na-373-detsa-ubiti-v-gaza.html 

2154. Ебола уби втори човек в Нигерия, заразата се разпространява, 06 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ebola-ubi-vtori-

chovek-v-nigeriya-zarazata-se-razprostranyava.html 

2155. Съпруг и съпруга починаха хванати за ръка след 62 г. брак, 06 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/saprug-i-sapruga-

pochinaha-hvanati-za-raka-sled-62-g-brak.html 
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2156. Добрата новина на сайта btvnews.bg е от Австралия, 06 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/videos/news/dobrata-novina-na-sajta-

btvnews-bg-e-ot-avstralija.html 

2157. Човешки останки бяха открити в „Коста Конкордия", 06 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/choveshki-ostanki-byaha-

otkriti-v-zkosta-konkordiya.html 

2158. Свлачища и наводнения в Босна след нови проливни валежи, 06 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/svlachishta-i-

navodneniya-v-bosna-sled-novi-prolivni-valezhi.html 

2159. Кортни Кокс ще се омъжи в Ирландия, 07 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kortni-koks-shte-se-omazhi-v-

irlandija.html 

2160. Няма съгласие за удължаване на примирието между Израел и 

„Хамас”, 07 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/nyama-saglasie-za-udalzhavane-na-primirieto-

mezhdu-izrael-i-zhamas.html 

2161. Първи присъди срещу лидери на червените кхмери в Камбоджа, 07 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/parvi-prisadi-

sreshtu-lideri-na-chervenite-khmeri-v-kambodzha.html 

2162. "Стари муцуни"и ретро доминират в "Билборд" 200, 07 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/stari-mucuni-i-retro-

dominirat-v-bilbord-200.html 

2163. Кейт Бланшет и Лупита Нионго са сред най-стилните звезди, 07 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kejt-blanshet-i-

lupita-niongo-sa-sred-naj-stilnite-zvezdi.html 

2164. Руското мегаембарго влезе в сила (ОБНОВЕНА), 07 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruskoto-megaembargo-vleze-v-

sila.html 

2165. Кремъл разреши на Сноудън да пребивава в Русия три години, 07 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kremal-razreshi-

na-snoudan-da-prebivava-v-rusiya-tri-godini.html 
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2166. Една от щерките на Брус Уилис и Деми Мур влезе в клиника за 

рехабилитация, 07 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/edna-ot-shterkite-na-brus-uilis-i-demi-mur-

vleze-v-klinika-za-rehabilitacija.html 

2167. Маймуна си направи селфи и то скандализира интернет, 07 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/maimuna-si-napravi-

selfi-i-to-skandalizira-internet.html 

2168. Русия ще внася храни от Южна Америка и Нова Зеландия, 07 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-shte-vnasya-hrani-

ot-yuzhna-amerika-i-nova-zelandiya.html 

2169. САЩ и Франция са готови да ударят "Ислямска държава", 07 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-i-frantsiya-sa-

gotovi-da-udaryat-islyamska-darzhava.html 

2170. Обама разреши въздушни удари в Северен Ирак, 08 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-razreshi-vazdushni-udari-

v-severen-irak.html 

2171. Примирието в Газа приключи, Хамас удари отново, 08 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/primirieto-v-gaza-priklyuchi-

hamas-udari-otnovo.html 

2172. Maroon 5 за пръв път ще пеят на VMAs на MTV, 08 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/maroon-5-za-prav-pat-shte-

pejat-na-vmas-na-mtv.html 

2173. Бионсе с награда "Авангард" за принос в музиката, 08 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/bionse-s-nagrada-avangard-za-

prinos-v-muzikata.html 

2174. Сградата на КГБ в Рига разкрива страховити исторически тайни, 08 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sgradata-na-kgb-

v-riga-razkriva-strahoviti-istoricheski-taini.html 

2175. „Росатом” строи нова АЕЦ в Китай, 08 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zrosatom-stroi-nova-aets-v-kitai.html 
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2176. Ким Кардашиян издава книга със селфита, 09 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kim-kardashijan-izdava-kniga-

sas-selfita.html 

2177. Путин постави началото на проучвателни петролни сондажи в 

Карско море, 09 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/putin-postavi-nachaloto-na-prouchvatelni-

petrolni-sondazhi-v-karsko-more.html 

2178. Авиостачка в Португалия отмени десетки полети, 09 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/aviostachka-v-portugaliya-

otmeni-desetki-poleti.html 

2179. Ваксина срещу Ебола ще бъде готова до лятото на 2015 г., 09 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/epidemiyata-ebola-2.html 

2180. Турция за първи път избира своя президент, 10 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turtsiya-za-parvi-pat-izbira-svoya-

prezident.html 

2181. Над 40 загинали при авиокатастрофа в Иран, 10 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-40-zaginali-pri-

aviokatastrofa-v-iran.html 

2182. Над 40 загинали при авиокатастрофа в Иран (СНИМКИ), 10 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/nad-40-zaginali-pri-

aviokatastrofa-v-iran.html 

2183. Марадона напердаши журналист! Закачал се с жена му.(ВИДЕО), 10 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/sport/maradona-

naperdashi-zhurnalist-zakachal-se-s-zhena-mu-video.html 

2184. Киев притиска сепаратистите, 10 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kiev-pritiska-separatistite.html 

2185. Румънец в болница заради съмнения за ебола, 10 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rumanets-v-bolnitsa-zaradi-

samneniya-za-ebola.html 

2186. Тайфун спря над 800 полета в Япония, 10 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/taifun-sprya-nad-800-poleta-v-

yaponiya.html 
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2187. Ердоган стана президент на Турция още на първия тур (ВИДЕО), 10 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-stana-

prezident-na-turtsiya-oshte-na-parviya-tur.html 

2188. Хиляди се опариха след фалити на руски туроператори, 10 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hilyadi-se-opariha-sled-

faliti-na-ruski-turoperatori.html 

2189. Още 72 часа без ракети и бомби в Газа, 10 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/hamas-obmislya-novo-primirie-v-gaza.html 

2190. Ердоган призова за мир и единство, 11 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/videos/news/erdogan-prizova-za-mir-i-edinstvo.html 

2191. Шведски кандидат депутат бил незаконен син на Митеран, 11 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/shvedski-kandidat-

deputat-bil-nezakonen-sin-na-miteran.html 

2192. Ким Ир-сен бе заличен от нова севрнокорейска банкнота, 11 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kim-ir-sen-be-zalichen-

ot-nova-sevrnokoreiska-banknota.html 

2193. Влезе в сила новото примирие между Израел и Хамас, 11 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vleze-v-sila-novoto-primirie-

mezhdu-izrael-i-hamas.html 

2194. "Костенурките Нинджа" оглавиха бокс-офиса в Северна Америка, 11 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kostenurkite-

nindzha-oglaviha-boks-ofisa-v-severna-amerika.html 

2195. Ед Шийран седма поредна седмица е начело на брит чарта, 11 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/ed-shijran-sedma-

poredna-sedmica-e-nachelo-na-brit-charta.html 

2196. Страхът от ебола задушава Либерия, 11 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/strahat-ot-ebola-zadushava-liberiya.html 

2197. ЕС ще подкрепи производителите на плодове, 11 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/es-shte-podkrepi-proizvoditelite-

na-plodove.html 
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2198. Кувейт дава $5 млн. за борба с еболата, 11 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/kuveit-dava-5-mln-za-borba-s-ebolata.html 

2199. Почина актьорът Робин Уилямс, 12 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/pochina-aktiorat-robin-uilyams.html 

2200. „Флотилия на свободата” потегля към Газа за пробив на израелската 

блокада, 12 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zflotiliya-na-svobodata-poteglya-kam-gaza-za-

probiv-na-izraelskata-blokada.html 

2201. Бебе спасено от релсите секунди преди влак (ВИДЕО), 12 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/svetut/bebe-spaseno-ot-relsite-

sekundi-predi-vlak-video.html 

2202. Пейката от "Добрият Уил Хънтинг" и споменът за Робин Уилямс 

(ВИДЕО), 12 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/svetut/peikata-ot-dobriyat-uil-hanting-i-spomenat-za-

robin-uilyams-video.html 

2203. Робин Уилямс – най-смешният сред тъжните (ВИДЕО), 12 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/videos/news/robin-uiljams-naj-

smeshnijat-sred-tazhnite.html 

2204. Русия праща 280 камиона с хуманирарна помощ, Киев ги спира на 

границата, 12 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rusiya-prashta-280-kamiona-s-humanirarna-

pomosht-kiev-gi-spira-na-granitsata.html 

2205. Руска агенция посочи България като снабдител на джихадистите, 12 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruska-agentsiya-

posochi-balgariya-kato-snabditel-na-dzhihadistite.html 

2206. Светът е в шок след кончината на Робин Уилямс, 12 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/video/videos/news/svetat-e-v-shok-sled-

konchinata-na-robin-uiljams.html 

2207. Германия затяга условията за пребиваване на чужденци, 12 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/germaniya-zatyaga-

usloviyata-za-prebivavane-na-chuzhdentsi.html 
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2208. Земетресение активира мощни свлачища в Еквадор, 13 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zemetresenie-aktivira-moshtni-

svlachishta-v-ekvador.html 

2209. Десетки арести в Москва заради проукраински протест, 13 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/desetki-aresti-v-moskva-

zaradi-proukrainski-protest.html 

2210. Робин Уилямс се е обесил, 13 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/robin-uiljams-se-e-obesil.html 

2211. На 89-годишна възраст почина актрисата Лорън Бакол, 13 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/videos/news/na-89-godishna-

vazrast-pochina-aktrisata-loran-bakol.html 

2212. 500% повече бежанци влизат в Европа през Средиземно море, 13 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/500-poveche-

bezhantsi-vlizat-v-evropa-prez-sredizemno-more.html 

2213. И Нигерия поиска експерименталния серум срещу ебола, 13 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/i-nigeriya-poiska-

eksperimentalniya-serum-sreshtu-ebola.html 

2214. Журналист и сапьори загинаха при обезвреждане на израелски 

снаряд в Газа, 13 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zhurnalist-i-sapiori-zaginaha-pri-

obezvrezhdane-na-izraelski-snaryad-v-gaza.html 

2215. Куче спаси дете, прекарало 12 дни в гора (ВИДЕО), 13 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/svetut/kuche-spasi-dete-prekaralo-12-

dni-v-gorata-video.html 

2216. Влак дерайлира в Швейцария (СНИМКИ), 13 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/vlak-derailira-v-shveitsariya-

snimki.html 

2217. Киев определи хуманитарната помощ от Москва като „цинична 

провокация", 13 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/kiev-opredeli-humanitarnata-pomosht-ot-

moskva-kato-ztsinichna-provokatsiya.html 
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2218. Светът страда за Робин Уилямс, 13 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/videos/news/svetat-strada-za-robin-uiljams.html 

2219. Възобновяват снимките на "Междузвездни войни: Епизод VII" този 

месец, 13 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/vazobnovjavat-snimkite-na-mezhduzvezdni-

vojni-epizod-vii-tozi-mesec.html 

2220. Екълстоун плати 100 милиона долара, 13 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/ekalstoun-plati-100-miliona-dolara.html 

2221. Бразилски кандидат-президент загина в катастрофа с частния си 

самолет, 13 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/brazilski-kandidat-prezident-zagina-v-

katastrofa-s-chastniya-si-samolet.html 

2222. Сиара развали годежа си, 14 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/siara-razvali-godezha-si.html 

2223. "Подавам оставка. Срам ме от правителството", 14 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/podavam-ostavka-sram-me-ot-

pravitelstvoto.html 

2224. Примирието в Газа бе удължено с 5 дни, 14 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/primirieto-v-gaza-be-udalzheno-s-5-dni.html 

2225. Обувките на жените, които се смяха, 14 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/gallery/obuvkite-na-zhenite-koito-se-smyaha.html 

2226. Украйна прие закон за санкции срещу подкрепящите тероризма в 

страната, 14 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-142.html 

2227. Баща отказа синовете си от игри с насилие, като ги заведе в Сирия, 

14 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bashta-otkaza-

sinovete-si-ot-igri-s-nasilie-kato-gi-zavede-v-siriya.html 

2228. „Роснефт” поиска 41 млрд. долара държавна помощ заради 

западните санкции, 14 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/zrosneft-poiska-41-mlrd-dolara-darzhavna-

pomosht-zaradi-zapadnite-sanktsii.html 



 
 

491 
 

2229. Австралийска болница погрешка обяви 200 пациенти за мъртви, 14 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/avstraliiska-

bolnitsa-pogreshka-obyavi-200-patsienti-za-martvi.html 

2230. Ердоган: Социалните мрежи са като нож в ръката на убиец, 14 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-sotsialnite-

mrezhi-sa-kato-nozh-v-rakata-na-ubiets.html 

2231. Броят на починалите от ебола бил силно занижен, 15 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/broyat-na-pochinalite-ot-ebola-

bil-silno-zanizhen.html 

2232. Панамският канал става на 100 години, 15 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/panamskiyat-kanal-stava-na-100-godini.html 

2233. Барабанистът на Aerosmith със сърдечни проблеми, бандата отменя 

концерти, 15 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/lifestyle/barabanistat-na-aerosmith-sas-sardechni-

problemi-bandata-otmenja-koncerti.html 

2234. Как сайтът на един младеж стана инструмент за тежка пропаганда, 

15 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kak-saitat-na-

edin-mladezh-stana-instrument-za-tezhka-propaganda.html 

2235. Марк Зукърбърг изля кофа с ледена вода върху главата си, 15 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/mark-zukarbarg-izlya-

kofa-s-ledena-voda-varhu-glavata-si.html 

2236. В сърцето на „халифата” на джихадистите, 15 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/v-sartseto-na-zhalifata-na-

dzhihadistite.html 

2237. Двама души източвали сметки на пътниците от изчезналия полет 

MH370, 15 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/dvama-dushi-iztochvali-smetki-na-patnitsite-ot-

izcheznaliya-polet-mh370.html 

2238. Шефът на Албанската централна банка остава на поста си след 

грандиозна кражба от трезора, 15 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/shefat-na-albanskata-tsentralna-banka-ostava-

na-posta-si-sled-grandiozna-krazhba-ot-trezora.html 
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2239. Мистерия с руския хуманитарен конвой, 15 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-143.html 

2240. НАТО потвърди навлизането на руски танкове в Украйна, 15 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nato-potvardi-

navlizaneto-na-ruski-tankove-v-ukraina.html 

2241. Колумбийка пренесе близо 2 кг кокаин, имплантиран в гърдите й, 15 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/kolumbiika-

prenese-blizo-2-kg-kokain-implantiran-v-gardite-i.html 

2242. Мащабен военен парад за Деня на войската в Полша, 15 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/mashtaben-voenen-parad-za-

denya-na-voiskata-v-polsha.html 

2243. Властите в САЩ представят убития от полицай младеж като 

престъпник, 16 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/gallery/svetut/vlastite-v-sasht-predstavyat-ubitiya-ot-politsai-

mladezh-kato-prestapnik.html 

2244. Медици бягат от болниците в Нигерия от страх от ебола, 16 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/meditsi-byagat-ot-

bolnitsite-v-nigeriya-ot-strah-ot-ebola.html 

2245. Ахмед Давутоглу наследява Реджеп Ердоган като премиер на 

Турция, 16 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ahmed-davutoglu-nasledyava-redzhep-erdogan-

kato-premier-na-turtsiya.html 

2246. Лидерът на ПКК обяви наближаващия край на конфликта с Турция, 

16 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/liderat-na-pkk-

obyavi-nablizhavashtiya-krai-na-konflikta-s-turtsiya.html 

2247. Милион католици посрещнаха папа Франциск в Сеул, 16 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/milion-katolitsi-posreshtnaha-

papa-frantsisk-v-seul.html 

2248. Проруски сепаратисти са свалили украински боен самолет, 17 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-144.html 
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2249. Военни от Чад освободиха 85 души, отвлечени от "Боко Харам", 17 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/voenni-ot-chad-

osvobodiha-85-dushi-otvlecheni-ot-boko-haram.html 

2250. Биха шута на Неймар, 17 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/sport/biha-shuta-na-nejmar.html 

2251. "Мудис": Политическата несигурност в Турция ще продължи, 17 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/mudis-

politicheskata-nesigurnost-v-turtsiya-shte-prodalzhi.html 

2252. 15 изчезнали след корабокрушение в Индонезия, 17 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/15-izcheznali-sled-

korabokrushenie-v-indoneziya.html 

2253. Въоръжени атакуваха отделение с болни от ебола в Либерия, 17 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/vaorazheni-

atakuvaha-otdelenie-s-bolni-ot-ebola-v-liberiya.html 

2254. Бил Гейтс отговори на предизвикателството на Марк Зукърбърг 

(ВИДЕО), 17 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bil-

geits-otgovori-na-predizvikatelstvoto-na-mark-zukarbarg.html 

2255. Ранени, комендантски час и нестихващи протести в Мисури, 17 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/komendantski-

chas-i-nestihvashti-protesti-v-misuri.html 

2256. Димни бомби и сълзотворен газ срещу мирен протест във Фъргюсън, 

18 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/dimni-bombi-

i-salzotvoren-gaz-sreshtu-miren-protest-vav-fargyusan.html 

2257. Джулиан Асандж обмисля да се предаде, 18 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/dzhulian-asandzh-obmislya-da-se-

predade.html 

2258. ЕК отпуска 125 млн. евро за производители, пострадали от руското 

ембарго, 18 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ek-

otpuska-125-mln-evro-za-proizvoditeli-postradali-ot-ruskoto-embargo.html 

2259. Националната гвардия отива във Фъргюсън, 18 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/natsionalnata-gvardiya-otiva-vav-

fargyusan.html 
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2260. Българин, поел към Америка с лодка, спасен край британския бряг, 

18 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/balgarin-poel-

kam-amerika-s-naduvaema-lodka-spasen-krai-britanskiya-bryag.html 

2261. Хиляди чужденци в Испания ще останат без социални помощи, 18 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hilyadi-

chuzhdentsi-v-ispaniya-shte-ostanat-bez-sotsialni-pomoshti.html 

2262. 12 случая на заразяване с ебола в Нигерия, 18 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/12-sluchaya-na-zarazyavane-s-

ebola-v-nigeriya.html 

2263. Цигулар свири на операционната маса, 18 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/video/video/news/tsigular-sviri-na-operatsionnata-

masa.html 

2264. Nintendo кръщава герой от игра на Робин Уилямс, 18 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/nintendo-krashtava-geroj-ot-

igra-na-robin-uiljams.html 

2265. Лейди Гага в кожата на Ейми Уайнхаус, 18 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/lejdi-gaga-v-kozhata-na-ejmi-

uajnhaus.html 

2266. САЩ извършиха 15 въздушни удара срещу Ислямска държава, 18 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-izvarshiha-

15-vazdushni-udara-sreshtu-islyamska-darzhava.html 

2267. Белият дом ще разгледа петиция за оборудване на полицаите с 

камери, 18 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/beliyat-dom-shte-razgleda-petitsiya-za-

oborudvane-na-politsaite-s-kameri.html 

2268. Обама: САЩ ще продължат да се борят срещу "Ислямска държава", 

19 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/obama-sasht-

shte-prodalzhat-da-se-boryat-sreshtu-islyamska-darzhava.html 

2269. Най-опасният химически арсенал на Сирия беше унищожен, 19 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nai-opasniyat-

himicheski-arsenal-na-siriya-beshe-unishtozhen.html 



 
 

495 
 

2270. Правителството на Венецуела подаде оставка, 19 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pravitelstvoto-na-venetsuela-

podade-ostavka.html 

2271. Крис Браун отново е с Каруече Тран, 19 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/kris-braun-otnovo-e-s-karueche-tran.html 

2272. Експлозия в китайска мина, десетки са затрупани, 19 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/eksploziya-v-kitaiska-mina-

desetki-sa-zatrupani.html 

2273. Пожар в сградата, където живее албанският премиер, 19 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/pozhar-v-sgradata-kadeto-

zhivee-albanskiyat-premier.html 

2274. Член на фамилията Кастро наруши традиция, гласува "против", 19 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/chlen-na-

familiyata-kastro-narushi-traditsiya-glasuva-protiv.html 

2275. Жизел Бюндхен е най-печелившата манекенка, 19 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/zhizel-bjundhen-e-naj-

pechelivshata-manekenka.html 

2276. Малайзия арестува кандидат-терористи, вдъхновени от „Ислямска 

държава”, 19 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/malaiziya-arestuva-kandidat-teroristi-

vdahnoveni-ot-zislyamska-darzhava.html 

2277. Българин се удави в Женевското езеро, 19 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/balgarin-se-udavi-v-zhenevskoto-ezero.html 

2278. Арест за трима българи, скимирали банкови карти в Грузия, 19 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/kriminalno/arest-za-

trima-balgari-skimirali-bankovi-karti-v-gruziya.html 

2279. Григор Димитров се поля с лед и номинира Шарапова (ВИДЕО), 19 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/sport/grigor-dimitrov-se-

polja-s-led-i-nominira-sharapova.html 

2280. Нов вероятен случай на ебола извън Африка, 20 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/epidemiyata-ebola-3.html 
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2281. Лейди Гага планира космическа сватба, 20 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/lejdi-gaga-planira-kosmicheska-

svatba.html 

2282. „Ислямска държава” екзекутира американски журналист, 20 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zislyamska-darzhava-

ekzekutira-amerikanski-zhurnalist.html 

2283. И Джокович се заля с вода /ВИДЕО/, 20 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/sport/video/i-dzhokovich-se-zalja-s-voda-video.html 

2284. Украинците пестят, за да скъсат с енергийната зависимост от Русия, 

20 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraintsite-

pestyat-za-da-skasat-s-energiinata-zavisimost-ot-rusiya.html 

2285. И Ана Иванович с "Ледена кофа" /ВИДЕО/, 20 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/sport/video/i-ana-ivanovich-s-ledena-

kofa-video.html 

2286. Асоциация помогнала на 22 000 руснаци, клиенти на фалирали 

туроператори, 20 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/asotsiatsiya-pomognala-na-22-000-rusnatsi-

klienti-na-blokirani-turoperatori.html 

2287. Трупове по кръстовищата, като при гражданска война, в епицентъра 

на епидемията от ебола, 20 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/epidemiyata-ebola-4.html 

2288. Русия отмени забраната за внос за някои стоки, 20 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-

147.html 

2289. ФБР: Видеото с екзекуцията на американски журналист е 

автентично, 20 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/fbr-videoto-s-ekzekutsiyata-na-amerikanski-

zhurnalist-e-avtentichno.html 

2290. САЩ извършиха нови удари над Ирак, 20 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/sasht-izvarshi-novi-udari-nad-irak.html 

2291. Войник на НАТО бе намушкан в Кабул, 20 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/voinik-na-nato-be-namushkan-v-kabul.html 
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2292. Американски спецчасти опитали да спасят журналисти, отвлечени от 

„Ислямска държава", 21 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-spetschasti-opitali-da-spasyat-

zhurnalisti-otvlecheni-ot-zislyamska-darzhava.html 

2293. Марая Кери и съпругът й живеят разделени, 21 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/maraja-keri-i-saprugat-j-

zhivejat-razdeleni.html 

2294. Джони Деп и Кевин Смит ще работят с дъщерите си над 

приключенски филм, 21 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhoni-dep-i-kevin-smit-shte-rabotjat-s-

dashterite-si-nad-prikljuchenski-film.html 

2295. Британските власти разкрили педофил, работил като експерт по 

закрила на децата, 21 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/britanskite-vlasti-razkrili-pedofil-rabotil-kato-

ekspert-po-zakrila-na-detsata.html 

2296. Интерпол призова за международен отговор след екзекуцията на 

Джеймс Фоли, 21 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/interpol-prizova-za-mezhdunaroden-otgovor-

sled-ekzekutsiyata-na-dzheims-foli.html 

2297. Мег Райън и Джон Меленкамп се разделиха, 21 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/meg-rajan-i-dzhon-melenkamp-

se-razdeliha.html 

2298. Ленард Коен пуска нов албум за 80-та си годишнина, 21 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/lenard-koen-puska-nov-

album-za-80-ta-si-godishnina.html 

2299. Били Кристъл ще почете покойния Робин Уилямс, 21 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/bili-kristal-shte-pochete-

pokojnija-robin-uiljams.html 

2300. Принц Хари има връзка с бивша миска, 21 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/prints-hari-ima-vrazka-s-bivsha-

miska.html 
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2301. Безводие задъхва икономическата столица на Бразилия, 21 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bezvodie-zadahva-

ikonomicheskata-stolitsa-na-braziliya.html 

2302. Американският лекар, заразен с ебола, оздравя и ще бъде изписан, 21 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanskiyat-

lekar-zarazen-s-ebola-ozdravya-i-shte-bade-izpisan.html 

2303. Кални свлачища убиха 39 души в Хирошима, 21 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/kalni-svlachishta-ubiha-39-dushi-

v-hiroshima.html 

2304. Роумингът на Балканите отпада от 2015 г.?, 21 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/ikonomika/roumingat-na-

balkanite-otpada-ot-2015-g.html 

2305. Руският конвой преминава границата с Украйна, 21 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ruskiyat-konvoi-preminava-

granitsata-s-ukraina.html 

2306. Кои са джихадистите „Бийтълс”, които стоят зад смъртта на Джеймс 

Фоли?, 21 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/koi-sa-

dzhihadistite-zbiitals-koito-stoyat-zad-smartta-na-dzheims-foli.html 

2307. Шакира бе осъдена за изплагиатствана песен, 21 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/shakira-be-osadena-za-

izplagiatstvana-pesen.html 

2308. Фотограф заведе дело срещу Бийбър и негов бодигард, 21 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/fotograf-zavede-delo-

sreshtu-bijbar-i-negov-bodigard.html 

2309. Ахмет Давутоглу е новият премиер на Турция, 21 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ahmet-davutoglu-e-noviyat-

premier-na-turtsiya.html 

2310. Още 4 чужденци в плен на „Ислямска държава", 21 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/oshte-4-chuzhdentsi-v-plen-na-

zislyamska-darzhava.html 
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2311. 33-ма загинаха в сблъсък на два автобуса в Египет, 22 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/33-ma-zaginaha-v-sblasak-na-

dva-avtobusa-v-egipet.html 

2312. Американски военни: "Ислямска държава" има "апокалиптична 

стратегическа визия", 22 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-voenni-islyamska-darzhava-ima-

apokaliptichna-strategicheska-viziya.html 

2313. Джаки Чан се извини след ареста на сина си за наркотици, 22 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhaki-chan-se-izvini-

sled-aresta-na-sina-si-za-narkotici.html 

2314. Хамас езкекутира 18 души, били информатори на Израел, 22 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/hamas-ezkekutira-18-

dushi-bili-informatori-na-izrael.html 

2315. Джихадистка от Лондон иска да е първата жена, обезглавила западен 

заложник, 22 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/dzhihadistka-ot-london-iska-da-e-parvata-

zhena-obezglavila-zapaden-zalozhnik.html 

2316. Зак Ефрон и Мишел Родригес се разделиха, 22 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/zak-efron-i-mishel-rodriges-se-

razdeliha.html 

2317. Ейми Уайнхаус ще бъде почетена със статуя, 22 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/ejmi-uajnhaus-shte-bade-

pochetena-sas-statuja.html 

2318. Над 70 загинали след нападение на джамия в Ирак, 22 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-70-zaginali-sled-napadenie-

na-dzhamiya-v-irak.html 

2319. Снаряд уби дете в Газа, 22 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/snaryad-ubi-dete-v-gaza.html 

2320. "Индипендънт": САЩ тайно си сътрудничат с Башар Асад, 23 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/indipendant-sasht-taino-

si-satrudnichat-s-bashar-asad.html 
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2321. Руфърът Григорий боядисал петолъчката на московски небостъргач, 

23 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/rufarat-

grigorii-boyadisal-petolachkata-na-moskovski-nebostargach.html 

2322. Еротично бельо смени името на колекцията си заради ИДИЛ, 23 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/erotichno-belio-

smeni-imeto-na-kolektsiyata-si-zaradi-idil.html 

2323. ООН и СЗО обещават на Либерия безпрецедентна помощ заради 

ебола, 23 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/oon-i-

szo-obeshtavat-na-liberiya-bezpretsedentna-pomosht-zaradi-ebola.html 

2324. Нов протест заради полицейско убийство в САЩ, 24 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nov-protest-zaradi-politseisko-

ubiistvo-v-sasht.html 

2325. Иън Сомърхолдър и Ники Рийд живеят заедно, 24 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/ian-somarholdar-i-niki-rijd-

zhivejat-zaedno.html 

2326. 20 000 честитиха първия рожден ден на панда във вашингтонския 

зоопарк, 24 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/video/video/news/20-000-chestitiha-parviya-rozhden-den-na-

panda-vav-vashingtonskiya-zoopark.html 

2327. Американски град изпрати достойно стар хотел (ВИДЕО), 24 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/video/video/news/amerikanski-grad-

izprati-dostoino-star-hotel-video.html 

2328. Украйна се готви да похарчи 3 млрд. долара за превъоръжаване, 24 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/ukraina-se-gotvi-

da-poharchi-3-mlrd-dolara-za-prevaorazhavane.html 

2329. Над 250 мигранти се удавиха край Либия, 24 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nad-250-migranti-se-udaviha-

krai-libiya.html 

2330. Великобритания си прибира пациент с ебола, 24 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/velikobritaniya-si-pribira-

patsient-s-ebola.html 
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2331. Меркел не иска решение на украинската криза за сметка на Москва, 

24 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/merkel-ne-

iska-reshenie-na-ukrainskata-kriza-za-smetka-na-moskva.html 

2332. 6.1 по Рихтер разтресоха Калифорния (ОБНОВЕНА), 24 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zemetreseniya-bez-zhertvi-i-

shteti-v-sasht-i-rumaniya.html 

2333. Американски журналист, отвлечен в Сирия, е бил освободен, 25 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/amerikanski-

zhurnalist-otvlechen-v-siriya-e-bil-osvoboden.html 

2334. Бионсе и Майли Сайръс са основните победители на видео 

музикалните награди на MTV, 25 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/lifestyle/bionse-i-maili-sairas-sa-osnovnite-pobediteli-

na-video-muzikalnite-nagradi-na-mtv.html 

2335. Крис Браун се размина невредим при стрелба, 25 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/kris-braun-se-razmina-

nevredim-pri-strelba.html 

2336. Бащата на Майкъл Браун призова за мир преди погребението му, 25 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/bashtata-na-

maikal-braun-prizova-za-mir-predi-pogrebenieto-mu.html 

2337. Силно земетресение разлюля Перу, 25 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/silno-zemetresenie-razlyulya-peru.html 

2338. Франция с ново правителство, 25 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/frantsiya-s-novo-pravitelstvo.html 

2339. Ебола пълзи извън Западна Африка, стигна до Конго, 25 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ebola-palzi-izvan-zapadna-

afrika-stigna-do-kongo.html 

2340. Турски пилот предложи брак на 11 500 метра височина (ВИДЕО), 25 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/turski-pilot-

predlozhi-brak-na-11-500-metra-visochina-video.html 

2341. Украйна обвини Русия, че опитва да превземе Мариупол, 25 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-

zapada-149.html 
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2342. Сирия предлага да помогне на Запада срещу "Ислямска държава", 25 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/siriya-predlaga-

da-pomogne-na-zapada-sreshtu-islyamska-darzhava.html 

2343. Дженифър Гарнър и Холи Бери във война с дроновете, 26 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/dzhenifar-garnar-i-holi-

beri-vav-vojna-s-dronovete.html 

2344. Албум на Кендрик Ламар вдъхнови курс в щатски университет, 26 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/album-na-

kendrik-lamar-vdahnovi-kurs-v-shtatski-universitet.html 

2345. Украйна показа руски военнопленници (ВИДЕО), 26 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-pokaza-ruski-

voennoplennitsi-video.html 

2346. Вижте как Ана Иванович продава сладолед /видео/, 26 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/sport/video/vizhte-kak-ana-ivanovich-

prodava-sladoled-video.html 

2347. Гръцки военен самолет се разби между Родопите и област Еврос, 26 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/gratski-voenen-

samolet-se-razbi-mezhdu-rodopite-i-oblast-evros.html 

2348. Принс се завръща с два албума през есента, 26 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/prins-se-zavrashta-s-dva-

albuma-prez-esenta.html 

2349. "Русия създава заплаха за България", 26 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/rusiya-sazdava-zaplaha-za-balgariya.html 

2350. Хеликоптер на ООН се разби в Южен Судан, 26 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/helikopter-na-oon-se-razbi-v-

yuzhen-sudan.html 

2351. Скотланд Ярд призова британците да бдят за терористи, 26 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/skotland-yard-prizova-

britantsite-da-bdyat-za-teroristi.html 

2352. Русия, Украйна и ЕС се разбраха да продължат консултациите по 

газови въпроси, 26 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukraina-mezhdu-rusiya-i-zapada-151.html 
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2353. 3,5 тона кокаин конфискувани в Перу, 27 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/3-5-tona-kokain-konfiskuvani-v-peru.html 

2354. Момиче на 9 г. застреля инструктора си по стрелба, 27 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/momiche-na-9-g-zastrelya-

instruktora-si-po-strelba.html 

2355. Жена се пребори с леопард, използвайки земеделски сечива, 27 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/zhena-se-prebori-

s-leopard-izpolzvaiki-zemedelski-sechiva.html 

2356. Джъстин Бийбър се сравни с принцеса Даяна, 27 август 2014 г., 
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princesa-dajana.html 

2357. Ди Каприо иска да изглежда като Бекъм, 27 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/di-kaprio-iska-da-izglezhda-kato-

bekam.html 

2358. Венецуела забрани износа на дълъг списък хранителни стоки, 27 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/venetsuela-

zabrani-iznosa-na-dalag-spisak-hranitelni-stoki.html 

2359. Руско военно настъпление в Украйна, 27 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rusko-voenno-nastaplenie-v-ukraina.html 

2360. Германия предлага строги мерки за имигрантите от страни в ЕС, 27 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/germaniya-

predlaga-strogi-merki-za-imigrantite-ot-strani-v-es.html 

2361. Над 2000 граждани на ЕС са били вербувани от ислямисти, 27 август 
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2363. Нова операция в Средиземно море заради наплива от мигранти, 28 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nova-operatsiya-

v-sredizemno-more-zaradi-napliva-ot-migranti.html 
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2364. Ердоган полага клетва като президент, 28 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/erdogan-polaga-kletva-kato-prezident.html 

2365. Масови арести на политици в Колумбия, 28 август 2014 г., достъпно 

на: http://btvnews.bg/article/svetut/masovi-aresti-na-polititsi-v-kolumbiya.html 

2366. Полицията арестува сестрата на Джохар Царнаев, 28 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/politsiyata-arestuva-sestrata-na-

dzhohar-tsarnaev.html 

2367. Нито Израел, нито "Хамас" са победили във войната в Ивицата Газа, 

28 август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nito-izrael-

nito-hamas-sa-pobedili-vav-voinata-v-ivitsata-gaza.html 

2368. Експлозия в рафинерия на "Бритиш Петролиъм" в САЩ, 28 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/eksploziya-v-rafineriya-

na-british-petroliam-v-sasht.html 

2369. Изчезналият малайзийски самолет сменил радикално летателния 

план, 28 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/izcheznaliyat-malaiziiski-samolet-smenil-

radikalno-letatelniya-plan.html 

2370. Бранджелина пристигнаха в Малта за снимките на нов филм, 28 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/brandzhelina-

pristignaha-v-malta-za-snimkite-na-nov-film.html 

2371. Рокадата начело на френската икономическа политика - симптом за 

идеологически прелом, 28 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/rokadata-nachelo-na-frenskata-ikonomicheska-

politika-simptom-za-ideologicheski-prelom.html 

2372. Горещи сцени между Бранджелина в "Край морето", 29 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/lifestyle/goreshti-sceni-mezhdu-

brandzhelina-v-kraj-moreto.html 

2373. Путин призова сепаратистите в Украйна да осигурят хуманитарен 

коридор, 29 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/putin-prizova-separatistite-v-ukraina-da-

osiguryat-humanitaren-koridor.html 
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2374. Бардарбунга изригна и затвори небето над Исландия, 29 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/gallery/svetut/bardarbunga-izrigna-i-zatvori-

nebeto-nad-islandiya.html 

2375. Турция има ново правителство, 29 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/turtsiya-ima-novo-pravitelstvo.html 

2376. Четирима българи са загинали в конфликта в Украйна, 29 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/chetirima-balgari-sa-

zaginali-v-konflikta-v-ukraina.html 

2377. "Ислямска държава" е реална заплаха за мира и стабилността на 

целия свят (ОБНОВЕНА), 29 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/bulgaria/islyamska-darzhava-e-realna-zaplaha-za-mira-

i-stabilnostta-na-tseliya-svyat.html 

2378. Миньори в Никарагуа бяха спасени след над ден под земята, 30 

август 2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/miniori-v-

nikaragua-byaha-spaseni-sled-nad-den-pod-zemyata.html 

2379. Украински самолет се разби в Алжир, 30 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/ukrainski-samolet-se-razbi-v-alzhir.html 

2380. И Саудитска Арабия се изплаши от "Ислямска държава", 30 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/i-sauditska-arabiya-se-
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2383. Доживотен затвор за лидера на "Мюсюлмански братя", 30 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/dozhivoten-zatvor-za-

lidera-na-myusyulmanski-bratya.html 

2384. 400 ранени и един загинал при сблъсъци в Пакистан, 31 август 2014 

г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/400-raneni-i-edin-zaginal-pri-

sblasatsi-v-pakistan.html 



 
 

506 
 

2385. Блок рухна и уби дете в Париж, 31 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/blok-ruhna-i-ubi-dete-v-parizh.html 

2386. Таксиметров щофьор застреля нападнал го мъж, 31 август 2014 г., 

достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/taksimetrov-shtofior-zastrelya-

napadnal-go-mazh.html 

2387. НАТО планира да разположи 5 бази в Източна Европа, 31 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/nato-planira-da-

razpolozhi-5-bazi-v-iztochna-evropa.html 

2388. Перу залови рекордните 7,6 т кокаин, 31 август 2014 г., достъпно на: 

http://btvnews.bg/article/svetut/preu-zalovi-rekordnite-7-6-t-kokain.html 

2389. Путин намекна за бъдеща държава в Източна Украйна, 31 август 

2014 г., достъпно на: http://btvnews.bg/article/svetut/putin-namekna-za-

badeshta-darzhava-v-iztochna-ukraina.html 

2390. Вулканът Бардарбунга отново изригна, 31 август 2014 г., достъпно 
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2391. АФП: Путин намекна за бъдеща държава в Източна Украйна, 31 
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za-badeshta-darzhava-v-iztochna-ukraina.html 
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ЕК, 31 август 2014 г., достъпно на: 
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2393. Първи случай на ебола в Сенегал, 31 август 2014 г., достъпно на: 
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