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През последните 20 години в България се наблюдава възраждане на 
различни по своята сила и обхват националистически организации, които са 
преместили своето поле на работа в интернет. Основният фактор за това е 
свободният  достъп  до  много  информация  и  пряката  връзка  с  целева 
аудитория. 

Разделението  на  политически  организации,  които  поддържат 
националистически позиции е на крайно леви и крайно десни. Като пример за 
първите,  аз  ще  разгледам  ПП  „Нова  Зора”,  а  като  пример  за  вторите  ще 
разгледам  Български  Национален  Съюз.  Отделно  от  политическите 
формирования  ще  разгледам  значението  и  действието  на  отделни 
информационни портали, форуми и „общества”. За тази цел, обаче, трябва да 
бъде разяснена първоначално целевата група на всички подобни инициативи. 
Преди  всичко  националистическата  пропаганда  залага  на  исторически  и 
политически теми. Създава се култ към „Лишените от духовно и материално 
благополучие 20 години на преход”.  Изхождайки от тази начална позиция 
различните организации се  наемат да дадат  отговор какво и как  провали 
опитите на българския народ за по-добър живот в контекста на развиващия 
се Европейски Съюз. 

Първоначално ще се спра на лявата политическа формация „Нова Зора”. 
Неин  лидер  е  Минчо  Минчев.  Както  и  останалите  националистически 
формации  ПП  „Нова  Зора”  залага  на  харизматична  фигура,  която  да 
представлява  политическите  идеи  и  да  напътства  останалите.  Първата 
асоциация на всеки човек, който е запознат с партията е нейното лице – 
Минчо  Минчев.  В  България  лявото  пространство  не  е  толкова  добре 
представено в интернет, както останалите идеологии, но тази организация 
прави изключение. На нея принадлежи разпространението на така известния 
план „Ран-Ът” онлайн.  Ето какво се съобщава в специално направения сайт, 
който  има  за  цел  разпространение  на  информация  по  въпроса  :  „Това 
е практическият план по който се провежда разорението на България 
от всички правителства от 1990 г. до днес. Без да се запознае с този 
фундаментален  документ,  българинът  няма  как  да  разбере  света 
около себе си и епохата в която живее.  Той е изработен по поръчка 
на превратаджиите от 10 ноември 1989 г. от Националната търговска 
камара на САЩ, в тайна от  целия български народ. Още през март-
август  1990  г.  с  този  документ  са  предопределени  всички  бъдещи 
процеси  в  икономическия  и  обществения  живот  у  нас. От  самото 
начало новите  управници  са  знаели  всичко,  което  ще  последва у 
нас. Това е най-стриктно спазвания документ в България от 1990 г. до 
днес.” Като пояснение за този план читателите получават следното: 



„След  избухването  на  демокрацията  правителството  на  Андрей 
Луканов  кани екип  от  22-ма  специалисти  от  Фондацията  на 
националната  камара  на  САЩ,  начело  с  Ричард  Ран и  Роналд  Ът,  за 
да разработят  "Проект  за  прехода  към  пазарна  икономика  и 
демократичен капитализъм". Към тях се присъединява и екип от 29 
български специалисти. 

          Това е практическата програма, по която се измени обществения 
строй в България. Още през март-август 1990 г. с този документ са 
предопределени  всички  бъдещи  процеси  в  икономическия  и 
обществения живот у нас. В него се залага  стопанското, културното и 
духовното съсипване на страната. От самото начало новите управници 
са знаели всичко, което ще последва в България”

След това пояснение се обявява, че този план има и секретна част. За 
нея говори Георги Тамбурев. Ето какво пише по този повод в сайта направен 
специално за „Ран-Ът” :  "Чета я и косите ми настръхват. Все едно чета 
Откровението  на  Йоан  или  предсказанията  на  Ностарадамус  за 
Апокалипсиса... Очаква се невиждан глад. Българинът все по-трудно 
ще  се  изхранва.  На  пазара  ще  се  появят  всякакви  ментета.  Най-
уязвимата част от населението - децата и възрастните ще получават 
тежки  хипотрофични  увреждания  от  системното  недояждане. 
Непрекъснато ще се увеличава дистанцията между цените на стоките 
и заплатите… покупателната способност на населението неспирно ще 
спада и ще стигнем нивото, нужно само за биологично оцеляване. Ще 
се появи безработица. Предвижда се нивото й да достигне около един 
милион. Най-квалифицираните млади българи ще напуснат страната. 
Ще възкръснат отдавна погребани болести… Всички тези "благини" 
могат да породят силни обществени сътресения. Затова трябва да се 
въвеждат постепенно, като се държи непрекъснато сметка за прага на 
издръжливостта  на  народа.  Мизерия,  глад,  болести,  нищета  -  това 
прокобва  поверителната  част  от  плана  Ран  -  Ът.  Да  работиш  за 
осъществяването на този план, значи да станеш палач на собствения 
си  народ.  Признавам,  че  ако  ме  блъснеше  кола,  нямаше  да  ме 
разтърси  така,  както  ужасяващата  картина  на  Прехода. 
Американските специалисти и българските експерти ни казват в очите 
какво ни чака."

По този начин ПП „Нова Зора”  се  обръща към най-новата българска 
история. „Ран-Ът” играе основна роля в идеологията на партията, която гласи 
„България  преди  ’89  работеше  за  гражданите  си,  а  България  след  ’89  ги 
съсипва”. В това възприятие липсват характерните за останалите интернет-
националистически  формации  погледи  към  далечното  минало.  Няма 
заигравки с прабългари, славяни и траки. Национализмът се гради на ниво 
„работник” и е общонароден. Целта е да привлече максимален брой членове, 
като не се оповава на принципа на „елитарност”,  който прегръщат голяма 
част от десните националистически формации. Погледът към миналото стига 
единствено  до  Руско-Турската  Освободителна  война  с  цел  признание  на 



помощта от Русия във всеки един етап от новата българска история. Интернет 
разпространението на този тип пропаганда се осъществява чрез публикуване 
на  кратки  материали  под  важните  новини  из  различните  информационни 
сайтове. Така определени хора създават „спам”, който или цитира отделни 
текстове от плана „Ран-Ът” или публикува линкове към този план с думите 
„Там е  написана истината  за българския преход.  Прочетете я!”  Основната 
политика е създаване на представа за разобличаване и истинност. Подкрепя 
се идеята,  че външен враг на българския народ в момента е създал ново 
„иго”. В случая това са продажните български политици на прехода и САЩ 
(поради проруската насока на партията). Отношението към непросветлените 
и незапознати с този план е като към обикновени хора, които са жертви на 
преходния „елит”.  Това,  разбира се,  е  продиктувано от  целевата група на 
партията  –  обикновените  народни  хора.  Използваната  теория  на 
конспирациите – „Ран-Ът” е натоварена с емоционален заряд за обикновения 
човек. Той вярва в това, че враговете на българската държава постоянно са 
крояли планове как да наложат господството си над обикновените български 
граждани. Както във всеки вид национализъм и тук основна мотивираща сила 
е вярата в нещо „чуждо” и непознато.  Мистификацията на враговете е на 
лице. Създава се конфликт „Обикновен българин” – „Непознат чуждестранен 
деец”. Така ПП „Нова Зора” лесно може да обогатява идеята за непознатите 
врагове.  Те  винаги  могат  да  ръководят  сегашните  и  бившите  български 
политици. Имената нямат такова значение, каквото има емоционалния заряд, 
с който са обособени „чуждите”. 

        Другата  група  националистически  партии  и  организации  са  крайно 
десните.  Първата  от  тях,  която  аз  ще разгледам е  Български Национален 
Съюз.  По  подобие  на  „Нова  Зора”,  БНС  приема  стратегията,  включваща 
харизматичен лидер и голям обем информация качена в  интернет.  В този 
случай лидер е Боян Расате. Макар и вече да не е на чело на организацията, 
тя  продължава  да  се  асоциира  с  него.  Основната  идеология  заложена  в 
позицията   е,  че  БНС  е  продължител  на  на  Съюза  на  българскитеѝ  
национални  легиони,  основан  от  Христо  Николов  Луков  (кумир  на 
българските  фашисти  и  на  голяма  част  от  националистите)  Изключително 
показен за лидерската функция на Расате е факта, че след оттеглянето му от 
БНС за организацията не се чува много в медийното пространство. Все още в 
нейният форум голяма част от заглавията на темите включват името му. След 
оттеглянето  на  Расате,  организацията  губи  позиции,  но  въпреки  това 
представлява интересен фактор в медийното пространство, заради интернет 
успехите  си  от  близкото  минало  и  продължаващата  пропаганда.  Самата 
организация е изградена по начин, който се старае да направи асоциация с 
миналото,  когато  е  имало  „хора,  държащи  на  морала  и  родолюбието”.  В 
описанието на сайта  пише „БНС е Орден, в който всеки член с постъпванетоѝ  
си  се  врича  във  вярност  към  Родината,  непримиримост  към  враговете  на 
България и другарство към своите съратници.” Психологическата атака, която 
се  осъществява  чрез  думите  „орден”,  „врича”,  „врагове”,  „другарство”  и 
„съратници”  залага на  емоционалния заряд у  четящия (по подобие на ПП 
„Нова Зора”. Всички тези думи символизират обръщането към „правилните” 



български  традиции  от  миналото  и  борбата  с  днешния  ден,  който 
символизира нечистото и неправилното. А миналото, към което се обръщат от 
БНС е обяснено в  графа „символи”  на  организацията:  „Емблемата  на  БНС 
съдържа в себе си името на нашето Отечество, като име което да носим в 
сърцата си, и за благоденствието на което да се борим. Върху трикольора е 
знака  на  рода  Дуло -  символ  на  Българската  държавност  и  на  кановете 
създатели на Стара Велика България, Дунавска и Волжко - Камска България.” 
Отправен е поглед към далечното минало на героичните прабългари, които се 
асоциират  с  идеята  за  държавнотворчество  и  величие.  Тенгризмът  и 
неопаганизмът не са официални за общността, но при четене във форума и 
запознаване с идеологията на някои от членовете се разбира, че са на почит. 
Във  форумът  на  БНС  си  има  цяла  отделна  секция  „Православие”,  което 
декларира принадлежност към ортодоксалното християнство, но се срещат и 
спорове  за  това  дали  християнството  е  правилната  религия.  Самата 
организация  стъпва  на  прабългарската  основа  не  по  религиозен,  а  по 
държавнотворчески път. Дилемата в случая придобива следното измерение: 
Една  част  от  членовете  на  БНС  вярват,  че  православието  е  изконно  за 
българския народ и то го е запазило, въпреки всички опити за унищожението 
му.  Други  пък  са  на  мнение,  че  християнството  е  наложено  отвън  и  не 
отговаря на идеята за прабългарската държавност, защото прабългарите са 
олицетворени  като  езичници  и  тенгристи.  Обединена  позиция  по  въпроса 
липсва.  Друга  характерна  особеност  за  БНС  е,  че  чрез  цялата  серия  от 
символи  и  ритуали,  които  включват  в  активното  членство,  фактически  се 
създава усещането за елитарност. То е абсолютно целенасочено и търсено. 
Идеята  за  „Обикновения  българин,  излъган  от  днешните  си  управници” 
присъства,  но в друга светлина от тази на ПП „Нова Зора”.  При БНС този 
народен  човек,  който  в  следствие  на  манипулация  вярва  в  лъжи  не  е 
виновен, но все пак не всички могат да стигнат до истината. Тя не е обща, а е 
следствие  на  елитарност,  която  е  съществувала  още  при  прабългарите 
(според членовете на формацията).  Познанието не е и не трябва да бъде 
общодостъпно.  Така  БНС  създава  своя  вътрешна  организация,  която  на 
моменти наподобява за идеята на масонските ложи, „Филики етерия” и пр. 
Тайни общества. За агитация от крайните националисти се ползват предимно 
информационни  сайтове,  сайтове,  които  имат  пряка  връзка  с 
националистическата кауза и форуми за музика и история. Интересно е да се 
проследи каква е връзката между десните националисти от БНС и музиката. 
Те правят опити да пропагандират в различни музикални форуми, които имат 
целева аудитория рокери, фенове на тежкия метъл и наци-пънкари. Логична 
е  закономерността  между  степента  на  крайност  на  музиката,  която  човек 
слуша и степента на крайност на идеите, които изповядва. За това и подобен 
тип  форуми  са  предпочитано  място  за  изяви.  Там  членовете  на  БНС  се 
чувстват у дома си, защото могат да говорят не само за политическите си 
идеи, но и за музикалните си предпочитания. Такъв тип форум до преди 2 
години е бил trueblackmetal.info , който вече не функционира. Причината за 
израждането на музиката е политическата й обремененост. Повечето групи, 
които биват предпочитани от крайните националисти всъщност имат за цел да 



пращат  националистически-неопаганистки-езически  послания  (според 
случая).  По  този  повод  разговорите  за  музика  често  ескалират  и  в 
идеологически диалози. Интересно е, че до подобен тип места обикновените 
интернет потребители нямат достъп, не защото са „скрити”, изискват пароли 
или нещо подобно, а защото за да се стигне до тях е нужен интерес към този 
тип музика. Тя, обаче, не е популярна и често това я дефинира. Феновете на 
RAC(Rock Against Communism), NSBM (National Socialistic Black Metal)  и  Nazi 
punk  са достатъчно  underground(непопулярни) за да могат техните места за 
събиране  в  интернет  да  не  достигат  до  стандартния  потребител.  По  този 
начин  се  осъществява  едно  затворено  пространство  за  крайно  десните 
националисти  на  БНС  –  техният  живот  е  белязан  максимално  от 
политическата им идеология. Тя създава затворен кръг около интересите на 
тези малцина „просветени за истината”. Така в един момент в интернет се 
сформира  малко  общество,  което  слуша  еднаква  музика,  има  идентични 
политически  идеи  и  най-важното  –  вярва  в  подобни  исторически  истини. 
Последната  графа,  обаче,  е  основна  за  сформирането  на  този  начин  на 
действие  и  мислене  в  интернет.  Историческите  истини  за  членовете  и 
близките на хората от БНС са тези, които световната и българската история 
не признават. За тази общност – всички историци са платени и работят срещу 
благото  на  България.  Обръща  се  изключително  голямо  внимание  на 
конспиративната теория, която гласи, че българите някога са били един от 
най-важните народи на света, но половин свят се е съюзил срещу тях и за 
това в момента те са толкова зле уредени. 

Друг  съществен  фактор,  който  трябва  да  се  вземе  под  внимание  са 
местата, където „вирее” национализъм, освен в партийни форуми и сайтове. 
Типични примери за това са движение „Воини на Тангра”, информационният 
портал  „Altermedia  България”,  форумът  на  вестник  „Атака”,  който  е  пряко 
свързан  с  ПП  „Атака”  и  за  това  може  да  бъде  сложен  и  в  предишната 
категория  на  партиен  форум.  В  листата  за  места,  където  се  подклажда 
национализъм в различни размери и измерения трябва да бъдат включени и 
различните   форуми на футболни клубове. На подобни места има следната 
закономерност: към онлайн обществото се присъединява даден човек, който 
използва  предоставената  му  платформа  за  агитация.  Не  е  задължително 
агитаторът да е партиен член. Често това са хора, които се отъждествяват 
единствено  с  идеята,  че  „преходът  е  грешен”  и  за  това  се  обръщат  към 
миналото по един особен начин. Разчитат на свой прочит на историята или 
публикуват отхвърлени историци и писатели с думите „Останалите искат да 
скрият истината и за това не приемат тези доказателства”.  По този начин 
създават малки общества, които могат да имат различна насока. Някои от тях 
се захващат с оборване на расовите теории, а други за това дали днешните 
българи всъщност са славяни, наследници на прабългарите или наследници 
на траките. Подобен тип „индивидуални мислители” много често отхвърлят 
идеята  за  славянското,  като  го  възприемат  за  чисто  русофилска  черта,  а 
миналото свързано със социалистическа България за тях е „черна страница от 
българската история”. Това е вид реакционизъм спрямо „грешното настояще”, 
което е продиктувано от „фалшифицираното минало”.  На моменти дори се 



срещат теории, че древните българи произлизат от континента Атлантида или 
са наследници на изчезналите лемурци. Те се оповават на расовата теория и 
имат пряка връзка с ницшеанството като философия. Най-често срещаната 
книга, която се дава за пример е „Тъй рече Заратустра” на Фридрих Ницше и 
особено  се  набляга  на  идеята  за  свръхчовека.  Този  тип  агитатори 
демонстрират завидно познание върху дадени теми и така за незнаещите се 
превръщат в, ако не „достоверен източник”, то поне в „обект на внимание”. 
Така  работи  и  принципът  на  националистическите  формации  в  България. 
Един  човек,  който  показва  знание  върху  дадени  теми,  достига  до 
потенциални последователи и те го възприемат като „Човек, който показва 
истината  и  оборва  всепризнатите  лъжи  и  купените  медии  и  политици”. 
Каузата и възприятията варират сред различните лидери, но обединение не 
може да  бъде постигнато между тях,  защото  всеки от  тях  държи страшно 
много  на  своята  гледна  точка  и  обявява  чуждите  за  изначално  грешни. 
Трябва  да  се  отбележи,  че  тези  хора  много  рядко  са  обективни  относно 
знанията  си.  „Лидерското”  познание  често  не  отбелязва  контекста  на 
различните ситуации и прави абсурдни връзки между събития и личности, 
които никой академичен деец не би приел по сериозен начин.



Когато едно форумно пространство намери своят лидер, който е готов 
да се бори до край за Отечеството, то се създава и форумен език. Много 
често се набляга на старите български думи, които в последните години сред 
масовата общественост се заменят с чуждици. Задължително е в думите да 
има емоционален заряд, а не академична точност. Друг задължителен фактор 
е  да  се  демонстрира  превъзходно  спрямо  останалите  групи,  лидери  и 
социални образувания. Елитарността на лидера му гарантира една сигурна 
група  от  почитатели,  които  не  подлагат  под  съмнение  уменията  му. 
Задължително  е  отделни  автори  и  теории  да  се  определят  като 
безапелационни победители в историята. Хората, които не ги приемат биват 
набедени за профани. 

Следващата  стъпка,  след  като  е  създадено  ядро  около  лидера  е 
завземането  на  нова  територия  и  пропагандата.  Пишат  се  политически, 
икономически и исторически коментари, които имат за цел да покажат каква 
всъщност е критата от народа истина. Чрез емоционалност и заряд се оборват 
останалите теории. А пропагандата в интернет се осъществява и посредством 
информационни сайтове. Там циркулират т.н. „форумни драскачи”. Това са 
хора,  които  принадлежат  към  вече  сформираната  група,  която  притежава 
своя алтернатива за днешна България и развитието на света като цяло. Те 
посещават различните сайтове, които играят ролята на онлайн ежедневници 
и  във  всяка  тема  свързана  с  политика,  икономика,  история,  етническа 
тематика и пр. пишат множество коментари. Целта е да представят своята 
гледна точка по проблема, като създадат идеята, че те са мнозинство. Така 
често  в  сайтове  като  vesti.bg  или  dnes.bg  могат  да  се  видят  множество 
идентични  коментари,  които  заклеймяват  инакомислещите.  Те  са 
организирани и  тенденциозни, като това е „тактика” на всички политически 
привърженици,  а  не  само  на  националистите.  Разликата  е,  че  подобните 
националистически групи правят свой прочит не само на политиката, а на 
всички  социални  теми.  Различните  лидери  обикновено  се  обединяват 
единствено  около  темата  „омраза”.  Тоест  тяхната  обща  позиция  е,  че 
малцинствата  в  различните  общества  са  проблем.  В  Българското 
националистическо пространство особено наболял е въпросът за циганите, 
турците и евреите. За тези малцинства се създават митологеми, които не са 
доказани, но пък звучат „логично” на създателите им. Особено се набляга на 
факта, че генетично Ние (българите) сме различни от тях (малцинствата). За 
това се осъществява и зависимост към различните теории за произхода на 
прабългарите.  Форумната  свобода  предразполага  към  осъществяване  на 
мечтата за значимо минало на народ, който е създавал държави, побеждавал 
е  империи  и  в  съществуването  му  е  заложена  библейска  символика. 
Комплексът  от  сегашната  малка и слаба държава бива разбит  напълно от 
идеята за съдбоносна предопределеност в миналото. 
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