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Abstract - During the Covid-19 pandemic, risk 

communication has often been ineffective, and from this 

perspective “fake news” has found fertile ground, both as a 

cause and a consequence of it. Decision makers 

(governments and institutions) were left in a difficult and 

dangerous situation in terms of risk management and risk 

communication regarding infection rates and restrictive 

measures of containment that were imposed to slow down 

the spread of the virus. Top-down communication was at 

times ineffective and inefficient in a multitude of situations, 

resulting in social unrest and hoarding of groceries. The 

publication includes definitions of "fake news", examples of 

such from history and today, including COVID-19, 

different types of "fake news" and how to recognize them, 

as well as how to counteract them. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Световната и европейската обстановка в 
областта на сигурността се промени драматично 
през последните години. Това се казва в 
заключенията на Съвета по външни работи относно 
Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на 
Европейския съюз.1 

В светлината на нарастващото използване на 
хибридни стратегии и операции от държавни и 
недържавни субекти Съветът  препоръчва 
създаването на съвместна рамка с конкретни 
предложения за подпомагане на борбата с 
хибридните заплахи и за засилване устойчивостта 
на ЕС и неговите държави членки, както и на 
партньорите. В рамката следва да се вземе предвид 
работата, свързана с кибернетичната отбрана, 
ранното предупреждение, стратегическите 
комуникации, съответните вътрешни и външни 

                                                           
1 Брюксел, 18 май 2015 г., Заключения на Съвета на ЕС относно ОПСО: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/bg/pdf 

политики на ЕС, и да се извърши оценка на 
последиците за развитието на способностите. 
Съветът подчертава освен това необходимостта от 
взаимно допълване и прозрачно сътрудничество и 
координация в тази област със съответните 
партньорски организации, включително по-
специално НАТО, както и страните партньори, 
според случая.  

В съответствие с всеобхватния подход на ЕС и с 
цел постигане на максимално въздействие, 
ефикасност и последователност на подкрепата на 
ЕС, Съветът приканва върховния представител и 
Комисията да разработят, в консултация с 
държавите членки, стратегическа рамка на 
равнище ЕС за подкрепа на реформата на системата 
за сигурност. Европейският съвет отчита 
необходимостта да се мобилизират инструментите 
на ЕС за подпомагане на борбата с хибридните 
заплахи2. 

Макар че определенията за хибридните заплахи 
се различават и трябва да се запазят гъвкави, за да 
отразяват тяхното развитие, понятието обхваща 
комбинацията от насилнически и подривни 
дейности, конвенционални и неконвенционални 
методи (т.е. дипломатически, военни, 
икономически, технологични), които се използват 
по координиран начин от държавни или 
недържавни субекти с цел постигане на конкретни 
цели, в отсъствието на официално обявена война. 
Обикновено акцентът е върху използването на 
слабите места на набелязаната цел и създаването 
на неяснота, с което да се възпрепятстват процесите 
на вземане на решения. Масовите дезинфор-
мационни кампании, използването на социалните 
медии за контрол на политическия наратив или за 

2 Заключения на Европейския съвет, юни 2015 г. (док. EUCO 22/15) 

https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGr8KKi9zKAhWM6RQKHS2yCJsQFggkMAE&url=http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/06/euco-conclusions-pdf/&usg=AFQjCNErOtwiby9HCCk5Iw7-yKy-Xy6Wgw
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радикализиране, набиране и командване на 
подставени лица могат да бъдат средства за 
хибридни заплахи.  

Взаимосвързаното и цифровизирано общество е 
от голяма полза за ЕС. Кибератаките могат да 
прекъснат цифровите услуги в целия ЕС и поради 
тази причина могат да бъдат използвани от 
създателите на хибридни заплахи. Повишаването 
на устойчивостта на комуникационните и 
информационните системи в Европа е важно, за да 
се поддържа цифровият единен пазар. Стратегията 
на ЕС за киберсигурност и Европейската програма 
за сигурност осигуряват цялостната стратегическа 
рамка за инициативите на ЕС в областта на 
киберсигурността и киберпрестъпността. 

Кризата с COVID-19 също прекрои представите 
ни за заплахи за безопасността и сигурността и 
необходимостта от съответните политики. Тя 
подчерта необходимостта да се гарантира 
сигурност както във физическото, така и в 
дигиталното пространство. Тя засили 
необходимостта от ангажиране на всеки сектор и 
всеки индивид в общи усилия за да се гарантира, че 
ЕС е по-подготвен и издръжлив и разполага с по-
добри инструменти за адекватна реакция. 

По време на пандемията Covid-19 
комуникацията на риска често е неефективна и от 
тази гледна точка „фалшивите новини“ са намерили 
плодородна почва, както като причина, така и като 
последица от нея. Вземащите решения 
(правителства и институции) са оставени в трудна и 
опасна ситуация по отношение на управлението на 
риска и комуникацията на риска по отношение на 
нивата на инфекция и ограничителни мерки за 
ограничаване, които са били наложени, за да 
забавят разпространението на вируса. 
Комуникацията отгоре надолу на моменти беше 
неефективна и неефективна в множество ситуации, 
което доведе до социални вълнения и трупане на 
хранителни стоки. 

Двуличието в неофициалното и официалното 
представяне на фактите и проблемите породи 
недоверие освен в институциите и политиците, и в 
официалните медии и източници на информация. 
Устремени към истината и в желанието да се 
преборят с проблемите на битието си, нашите 
съвременници, особено от по-младите поколения, 

                                                           
3  Szmuda T., Özdemir C., Ali S., Singh A., Syed M.T., Słoniewski P. 

Readability of online patient education material for the novel coronavirus 

disease (COVID-19): A cross-sectional health literacy study. 
4 The New England Journal of Medicine: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2004361 

се обърнаха към Световната мрежа в търсене на 
неформални медии и източници на информация. 

Оказа се, че образователните онлайн статии за 
Covid-19 предоставят информация, която е твърде 
трудна за разбиране от общото население3. Това 
подпомага (или дори засилва) разпространението 
на невярна информация. 

В такива моменти хората могат да бъдат склонни 
към изкупителни жертви; религията, етническа 
принадлежност, богатството и пола могат да се 
превърнат в социални разделители, които могат да 
засилят социалните вълнения и безпокойства 4 . 
Тревожността и безпокойството на населението се 
засилват от ограничителните и превантивни мерки, 
които могат да се превърнат в стресов фактор в 
ежедневието. 

Теориите за конспирация и алтернативните 
факти намират плодородна почва в интернет, 
захранвайки се с безпокойството и безпомощността 
на хората, разочаровани първо, защото не са могли 
да предвидят бедствието и второ, защото не са в 
състояние да посочат виновника за такава трагедия. 
Празнината, оставена от липсата на сигурност, 
може да направи всеки вид обяснение 
правдоподобно и разумно в очите на обществото. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  

Фалшивите новини не са ново явление. Но в 
днешния свят, когато информацията е все по-
достъпна от всякога, това е проблем, който става 
все по-широко разпространен. Доклад 5  на 
INTERPOL показва тревожна скорост на кибератаки 
по време на COVID-19. От него става ясно, че 14% са 
фалшиви новини. Дезинформацията и фалшивите 
новини се разпространяват бързо сред 
обществеността. Непотвърдената информация, 
неадекватното разбиране на заплахите и 
конспиративните теории допринасят за 
безпокойството в общностите и в някои случаи 
улесняват изпълнението на кибератаките. Близо 
30% от страните, които са отговори на глобалното 
проучване за киберпрестъпността, са потвърдили 
разпространението на невярна информация, 
свързана с COVID-19. 27% от участващите държави в 
глобалното проучване на киберпрестъпността 
потвърждават разпространението на невярна 
информация, свързана с COVID-19, сред техните 

5 Доклад за оценка на INTERPOL (август 2020 г.) за въздействието на 

COVID-19 върху киберпрестъпността: https://www.interpol.int/News-and-

Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-
during-COVID-19 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2004361
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общности и 21% изразяват нарастваща загриженост 
за тази тенденция. Лъжите се разпространяват по-
бързо от истината.6 Повишената онлайн зависимост 
на хората по света също създава нови възможности, 
като много фирми и физически лица не гарантират, 
че киберзащитата им е актуална. В контекста на 
кибер-сигурността, хората са най-слабото звено във 
веригата за информационна сигурност. Но това е 
най-вече защото им липсва подходящо обучение. 
Липсват подходящи цифрови знания, умения и 
компетенции в областта на защитата от фалшиви 
новини. 

Интернет и социалните медии са изключително 
благодатна основа за алтернативни факти и 
фалшиви новини 7 , тъй като в Интернет няма 
достатъчно съгласувана система за проверка на 
фактите8. Реалните и фалшивите новини се смесват 
и зависи от потребителя да филтрира масивна 
купчина новинарски материали според собствените 
си възможности, често повлияни от: (1) когнитивни 
пристрастия (пристрастие към потвърждение, 
бране на череши), (2) липсата на готовност за 
проверка на факти, (3) рядко адекватна дигитална 
грамотност и (4) несвързана или изцяло липсваща 
здравна грамотност (т.е. способността да се 
получава, чете, разбира и използва здравна 
информация, за да се вземат подходящи здравни 
решения и да се следват инструкциите за лечение). 
9  ЮНЕСКО (Организация на ООН за образование, 
наука и култура) наскоро публикува наръчник за 
проблемите, засягащи журналистиката и 
информацията. Една от целите е предупреждение, 
че терминът „фалшиви новини“ няма пряко или 
общоразбираемо значение. 

Какво дефинираме като „фалшиви новини“? 

Използването на термина „фалшиви новини“ е 
сравнително нова тенденция, която получава 
широк отзвук по време на американската предиз-
борна кампания между Хилъри Клинтън и Доналд 
Тръмп. Необходимо е да се отчита, че използването 
на дезинформацията и пропагандата – пред-
шественици на фалшивите новини, е доста по-
отдавна.  

                                                           
6 Vosoughi, Soroush, Deb Roy, Sinan Aral. The spread of true and false news 

online. Science, 9 Mar 2018 
7 Tandoc E.C., Jenkins J., Craft S. Fake News as a Critical Incident in 

Journalism. J. Pract. 2018 
8 Jun Y., Meng R., Johar G.V. Perceived social presence reduces fact-

checking. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2017 
9 Agendadigitale: https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/digital-

literacy-e-nuovi-analfabeti-perche-bisogna-ripensare-il-sistema-educativo/ 
10 Collins Online English Dictionary. https://www.collinsdictionary.com 

Словосъчетанието „фалшиви новини“ (англ. 
fake news) е обявено за дума на 2017 г. от 
британския речник на английския език „Колинс“10. 
Според него то започва да се използва в началото 
на новото хилядолетие в американската телевизия, 
за да опише „фалшива, често сензационна ин-
формация, разпространявана под прикритието на 
новинарски репортаж“. 

Употребата му се увеличава от 2015 г. и намира 
място в следващото печатно издание на речника. 
Британският вестник „Гардиън“ 11  цитира 
съставителите на речника, според които употребата 
на термина е нараснала с 365% през 2016 г. До 
голяма степен това се дължи на американския 
президент Доналд Тръмп и честото използване на 
словосъчетанието от него. Изразът произлиза от 
англ. fake news, често превеждан като „фалшиви 
новини“, и независимо от разликата между фалшив 
(fake) и неверен (false) се е наложил първият израз. 
Основната отлика произтича от това, че в статиите с 
фалшиви новини има доза истина, докато другият 
случай представлява обикновена лъжа. Всъщност 
„новини“ означава проверима информация в 
обществен интерес; информация, която не отговаря 
на тези стандарти, не заслужава етикет „новини“. 
Следователно „фалшивите новини“ са оксиморон, 
който може да подкопае доверието в „истинските“ 
новини. 

Според едно от популярните определения в 
САЩ „фалшивите новини са информационна 
мистификация или целенасочено раз-
пространение на дезинформация в социалните 
мрежи и традиционните медии с цел въвеждане в 
заблуждение срещу политическа или икономиче-
ска изгода“12. 

Дефиниция от руски учебник по журналистика 
гласи, че „това са журналистически съобщения в 
медиите, съдържащи недостоверна и непрове-
рена информация, несъответстваща на 
реалните факти и емпиричната 
действителност“13. 

Създадена е Експертна група на високо 
равнище, която има за задача да консултира 

11 „Fake news is ‚very real‘ word of the year for 2017. „The Guardian: 

https://www.theguardian.com/books/2017/nov/02/fake-news-is-very-real-

word-of-the-year-for-2017 
12 Posetti, Julie, Cherilyn Ireton, Claire Wardle et al. Journalism, ‘Fake News’ 

& Disinformation. Handbook for Journalism Education and Training, 

UNESCO, 2018. ISBN 978-92-3-100281-6 
13 Поззети, Джули. Шерилин Аиртон, Клэр Уордл и др. Журналистика, 

„фейковые новости“ и дезинформация: Руководство для академической и 

https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/digital-literacy-e-nuovi-analfabeti-perche-bisogna-ripensare-il-sistema-educativo/
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/digital-literacy-e-nuovi-analfabeti-perche-bisogna-ripensare-il-sistema-educativo/
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Европейската комисия по проблемите на 
дезинформацията – термин, възприет от 
експертите като по-обхватно представящ 
проблема, в сравнение с термина „фалшивите 
новини“. В доклад14 на Експертната група се дава 
определение на термина дезинформация: 
„дезинформация е: невярна, неточна или 
подвеждаща информация, предназначена, 
представена и оповестявана с цел печалба или 
умишлена вреда на обществото“ и се посочва, че 
това може да застраши демократичните процеси и 
ценности и да навреди конкретно на редица 
области, например здравеопазване, наука, 
образование и финанси. 

Фалшивите новини са неологизъм, често 
използван за нежелани псевдоновини или 
пропаганда, насочена към умишлена 
дезинформация или генериране на приходи от 
онлайн реклами. 

Някои примери от историята до днес. 

Разпространяването на фалшиви новини е 
„информационно замърсяване“, което значително 
се засилва по време на избори или криза ( в случая 
Covid-19). 

Фалшивите новини могат да бъдат най-
разнообразни: подправени текстове, фото, видео- 
или аудио материали, изкуствено създаване на 
целенасочени лъжливи новини или слухове и т.н. 

Под някаква форма дезинформацията и 
пропагандата винаги са съществували. Както 
отбелязва папа Франциск в своето послание за деня 
на социалните комуникации, първата фалшива 
новина е от ранните библейски времена15 . Ева е 
изкушена да откъсне ябълката от райската градина, 
подведена от целенасочената дезинформация на 
дявола, приел образа на змия, така че бихме могли 
да приемем, че змията е първият автор на фалшиви 
новини. 

Днес една от най-престижните американски 
награди за журналистика е „Пулицър“. Тя носи 
името на издателя, редактора и журналиста 
Джоузеф Пулицър, дарил средствата за нейното 
създаване, но както знаем, той е и бащата на 
„жълтата“ журналистика. Именно Пулицър въвежда 

                                                           
профессиональной подготовки журналистов. Россия: ЮУрГУ, 2019. ISBN 

978-92-3-400027-7. 
14  Final report of the High-Level Expert Group on Fake News and Online 

Disinformation: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-

high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation 

 
15 Послание на папа Франциск за деня на социалните комуникации. 

http://caritas-sofia.org/bg/news 

похватите на драматизирането и свръх-
емоционалното описание на събитията, които 
оживява в познатите заглавия с много удивителни. 

Един от най-мащабните примери за фалшиви 
новини, довели до масова паника, е радиопиесата 
на Хърбърт Уелс „Война на световете“, излъчена на 
30 октомври 1938 г. по Си Би Ес. Актьорите създават 
илюзията, че марсианци нападат Земята и улиците 
на САЩ се изпълват с ужасени хора, което отнема 
доста време на властите да овладеят масовата 
психоза16. Това е типичен пример за влиянието на 
информационните технологии над сигурността на 
гражданите. За разлика от тогавашното радио днес 
социалните медии в интернет имат далеч по-
голяма сила. Те могат да се използват като оръжие 
за масово поразяване на човешката психика. 

През Втората световна война (1939 – 1945) 
науката за пропагандата и манипулацията достига 
небивал разцвет. Известни са думите на д-р Йозеф 
Гьобелс, че една лъжа, повторена 100 пъти, става 
истина17. А все още се спори дали американците са 
стъпили първи на Луната, и дали руснаците 
наистина са излетели първи в Космоса. 

С навлизането на интернет технологиите е 
отворена нова страница в разпространяването на 
дезинформация и фалшиви новини. В онлайн 
пространството всеки от нас е медия и мненията му 
достигат светкавично до стотици, дори хиляди 
души. Забелязва се, че по време на хибридни 
конфликти, като гражданската война в Украйна и 
Сирия, хората губят доверие в медиите18, тъй като 
информационното поле се изпълва с много невярна 
информация. Всеизвестно е, че в случай на 
конфликт се прилагат подобни хибридни тактики, 
които да предизвикат объркване сред противника и 
да поддържат морала на привържениците. С 
недоверие се посрещат и новини, свързани с 
проблемите с демокрацията в Беларус, 
конфликтите в Нагорни Карабах и войната между 
Армения и Азербайджан, с отравянето на Навални 
и Новичок. 

Нека си припомним и родни примери, които 
никак не са малко, но доведоха до големи 
сътресения в обществото като цяло и конкретни 
бизнеси. Най-яркият е с първата подобна фалшива 

16 Cantril, H., G. Hazel, H. Herta. The Invasion from Mars: A Study in the 

Psychology of Panic: with the Complete Script of the Famous Orson Welles 

Broadcast. N.J.: Princeton University Press, 1940 
17  Goebbels, P. J. Wilhelm von Schütz als Dramatiker. Ein Beitrag zur 

Geschichte der Romantischen Schule. [Dissertation], 1921 
18 Joint Publication 1-02: US Department of Defence Dictionary of Military and 

Associated Terms, February 2018. 
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новина за фалита на Първа Инвестиционна банка, 
която се зароди в Интернет, преди още социалните 
мрежи да имат такава сила и у нас. Годината бе 
2008-ма, но потреблението на Интернет бе вече 
достатъчно голямо и последствията от подобна 
мълва бяха наистина с голям мащаб. Само в 
рамките на ден фалшивата новина обиколи цялото 
население на България. И доведе до закономерен 
резултат - всички помним безкрайните опашки 
пред клоновете на банката от желаещи да изтеглят 
парите си. Банката предприе още по-мащабни 
действия за запазване на репутацията и бизнеса си 
като цяло. Това бе силно сътресение, работата по 
последствията от него, чисто на ниво репутация 
отнеха години. За финансовите и други последствия 
само можем да гадаем. 

По време на пандемията Covid-19 „фалшивите 
новини“ намериха плодородна почва, най-вече в 
интернет пространството, поради наложените 
мерки за самоизолация и работа „от дома“. 
Дигитализирането на нашето ежедневие още 
повече засили ефекта на „фалшивите новини“. 
Експлоатираните теми обхванаха появата и 
разпространението на Covid-19, мерките и 
средствата за защита, както и ваксините и 
лекарствата за лечение. В борбата кой първи ще 
изобрети и внедри ваксина и лекарство, световни 
лидери не се свениха да ползват всякакви средства.  

Covid-19 е не само здравен проблем, но и 
мащабна социално-икономическа катастрофа, 
която е толкова дълбоко въздействаща, че 
монополизира международните новинарски 
емисии. Пандемията допълнително усложни 
политическите отношения между САЩ и Китай, 
двете най-големи икономики в света, до такава 
степен, че някои го наричат нова студена война19. В 
този контекст фалшивите новини се превърнаха в 
политически инструмент, използван за 
дискредитиране на която и да е държава, 
разпалвайки и без това трудните дипломатически 
отношения 2021 . В някои региони и държави 
пандемията COVID-19 се използва за ограничаване 
на свободата на словото и свободата на медиите. 

Covid-19 стана много удобно „извинение“ за 
много неудобни ситуации – като се почне в 
личностен план за извинение на неизпълнението на 

                                                           
19  https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2020/05/24/cina-con-gli-usa-a-un-

passo-da-una-nuova-guerra-fredda_14e28562-74cc-482e-947d-

72c557937899.html. 
20 The Guardian. (accessed on 15 July 2020):  

https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/30/donald-trump-coronavirus-
chinese-lab-claim. 

поставени задачи и цели, и се премине в чисто 
политически – ползването на Covid-19 за налагане 
на непопулярни политически решения, избягване 
или покриване на неудобни ситуации и въпроси, 
както и за влияние на рейтинга и вота на 
избирателите в избирателни кампании. Налагането 
на самоизолация и ограничителни мерки се ползват 
за противодействие в борбата с демонстрации и 
вълнения.  

Например след заболяването през април 2020 
на Борис Джонсън, министър-председател на 
Великобритания, доверието към него значително 
се повиши и повечето от избирателите проявиха 
емпатия към влошеното му здраве. Сега, когато 
положителна проба даде американският президент 
Доналд Тръмп и с опасния вирус се е заразила и 
съпругата му Мелания, анализаторите все още 
спорят дали подобна емпатия и повишен рейтинг 
би получил на предстоящите през октомври 
президентски избори от американските избиратели 
самият Доналд Тръмп. Фактът, че инфекцията на 
Тръмп предизвика злорадство, се дължи от една 
страна на поляризиращата му политика, а от друга 
– на досегашната роля на американския президент 
в кризата, породена от пандемията. Неговият личен 
принос в разпространяването на фалшиви новини 
за вируса е по-голям, отколкото се смята, твърдят 
изследователи от университета „Корнел“. Под 
въпрос е и чисто юридически дали би могъл да 
участва в кампанията и какво би се случило при 
евентуален неблагоприятен изход. 

Какви видове фалшиви новини можем да 
разгра-ничим? 

В общоевропейските проучвания за медийна 
грамотност EAVI.EU, създадени от името на 
Европейската комисия, се разграничават следните 
видове фалшиви новини22: 
 фалшиви новини от политическа пропаганда; 
 сензации – фалшиви новини с ефектен 

характер; 
 спонсорирано съдържание – фалшива новина, 

която има за цел да продаде нещо; 
 сатира и шега; 
 фалшиви новини, които плашат; 
 грешка, заблуда, измама или пристрастие; 

21 The Conversation. (accessed on 15 July 2020):  

https://theconversation.com/donald-trumps-chinese-virus-the-politics-of-

naming-136796. 
22 EAVI – Media Literacy for Citizenship: https://eavi.eu 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2020/05/24/cina-con-gli-usa-a-un-passo-da-una-nuova-guerra-fredda_14e28562-74cc-482e-947d-72c557937899.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2020/05/24/cina-con-gli-usa-a-un-passo-da-una-nuova-guerra-fredda_14e28562-74cc-482e-947d-72c557937899.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2020/05/24/cina-con-gli-usa-a-un-passo-da-una-nuova-guerra-fredda_14e28562-74cc-482e-947d-72c557937899.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/30/donald-trump-coronavirus-chinese-lab-claim
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/30/donald-trump-coronavirus-chinese-lab-claim
https://theconversation.com/donald-trumps-chinese-virus-the-politics-of-naming-136796
https://theconversation.com/donald-trumps-chinese-virus-the-politics-of-naming-136796
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 теория на конспирацията, митове и легенди; 
 псевдонаука; 
 подвеждаща информация, слух или мнение, 

предоставени като факт; 
 фалшификация и модификация на 

съдържание; 
 фалшивите новини чрез YouTube и новите 

технологии (Deepfake и др.) 
Разбира се, нито един от отделните видове не 

може да се разглежда изолирано от останалите.  
В контекста на кибер-сигурността, хората са най-

слабото звено във веригата за информационна 
сигурност. Но това е най-вече защото им липсва 
подходящо обучение. Липсват подходящи цифрови 
знания, умения и компетенции в областта на 
защитата от фалшиви новини. Медийната 
грамотност е все по-актуална, тъй като сега 
знанията се предават предимно чрез цифрови 
технологии. Лицата, които са медийно грамотни, 
могат да участват и участват на всяко ниво от 
обществения живот, от социалните мрежи до 
електронното управление. Хората, които не са 
оборудвани с тези умения, остават изолирани и 
уязвими. 

Европейската комисия прие следното 
определение: „Медиалната грамотност може да 
се определи като способност за достъп, анализ и 
оценка на силата на изображенията, звуците и 
съобщенията, с които сега се сблъскваме 
ежедневно и са важна част от съвременната ни 
култура, както и да комуникираме компетентно 
в медии, достъпни на лична основа. Медийната 
грамотност е свързана с всички медии, 
включително телевизия и филми, радио и 
записана музика, печатни медии, Интернет и 
други нови цифрови комуникационни технологии." 
Целта на медийната грамотност е да повиши 
осведомеността за многото форми на медийни 
съобщения, срещани в ежедневието. Тя трябва да 
помогне на гражданите да разпознаят как медиите 
филтрират техните възприятия и убеждения, 
формират популярната култура и влияят на личния 
избор. То трябва да ги овласти с критичното 
мислене и уменията за творческо решаване на 
проблеми, за да направят разумни потребители и 
производители на съдържание. 

Какво кара хората да вярват на фалшивите 
новини? 

                                                           
23 Габриел, Мария. Медийната грамотност и качеството на информацията 

са ключове за устойчивостта ни срещу онлайн дезинформацията. 
Novinite.bg, 11.06.2018: https://www.novinite.bg/ 

Според анализатори на това явление причините 
са две.  

Първо, елементът на изненадата е силна 
движеща сила за споделяне на онлайн 
съдържание. Фалшивите истории са написани с цел 
да предизвикат интерес и по този начин притежават 
по-висока степен на новост от истинските истории.  

Втората причина се корени в емоционалните 
реакции, които фалшивите истории предизвикват. 
Такова съдържание е свързано със силни емоции, 
като страх, отвращение и изненада, докато 
истинските истории вдъхват емоции като тъга, 
радост или доверие. Това, което прави фалшивите 
новини вирусни, не е валентността, а 
интензивността на емоциите, които предизвикват. 

Налага се въпросът – как да разпознаем 
фалшивите новини. 

Според Мария Габриел, еврокомисар в сектор 
„Иновации и младеж“ и първи вицепрезидент на 
Европейската народна партия, „от огромно зна-
чение е да се подобри прозрачността на 
информацията в интернет, за да бъде улеснено 
откриването на нейния източник“23. Голяма част от 
потребителите не могат да различават фалшивата 
от истинската новина. Възрастните хора са по-
склонни да споделят фалшиви новини. Рисков 
фактор са младите хора, защото те имат нужда да 
се доказват, да бъдат независими и да не се 
вслушват в съвети, като по този начин лесно могат 
да се превърнат в жертва на сайтове с фалшиви 
новини. Фалшивите новини са напълно реална 
опасност и не бива да вярваме на всичко, което е 
прочетено или видяно в интернет. 

В дигиталната среда, за да определим дали 
информацията е надеждна, или е просто слух, 
трябва да можем да отделим истинските, 
автентичните материали от фалшификатите, да 
притежаваме умения за критично мислене и да 
можем да преценим произхода на информацията и 
вида на нейния източник. 

Проверката е ключово умение, което става 
възможно чрез безплатни онлайн инструменти и 
различни техники. Най-общо казано, четири са 
основни начина за проверка и потвърждение: 
 Първо трябва да се запитаме: „Това ли е 

оригиналното съдържание?“. 
 Кой е източникът на съдържанието? 
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 Кога е създадено съдържанието, коя е датата 
на първоначалното му публикуване? 

 Къде е създадено съдържанието от гледна 
точка на местоположението? 

Международната федерация на 
библиотекарските асоциации и институции 
(МФБАИ) 24  предлага 8 начина за различаване на 
фалшивите новини в Интернет: 
 Проверете източника на новината – кой е 

сайтът, ясен ли е собственикът му, публикувал 
ли е други фалшиви новини и т.н. 

 Не се ограничавайте със заглавието – често то 
самото е сензационно, но информацията в 
статията не отговаря на него. 

 Проверете автора, ако е посочен – дали е 
действителен или измислен; ако няма автор, 
това често се прави, за да се избяга от 
отговорност. 

 Източници – проверете какви източници са 
цитирани в самата статия, дали заслужават 
доверие и дали не са използвани превратно. 

 Проверете датата на публикацията – често 
стари новини се рециклират и пускат като нови, 
дори и вече да не са актуални. 

 Шега ли е? – възможно е публикуваната 
информация да е сатира, добре е да се провери 
авторът.  

 Проверка за обективност – дали това, което 
знаете по дадена тема, не влияе върху 
преценката ви за него. 

 Попитайте експертите – потърсете експерт по 
темата, за да ви каже дали информацията е 
вярна или не, както и дали тълкуването ѝ не е 
тенденциозно. 

Как да противодействаме? 

Първо и най-важно правило е ние самите да не 
ставаме проводник и разпространител на такива 
новини. Това изисква висока култура за 
разпознаване на подобно съдържание, хигиена към 
информационните източници, проверка 
достоверността на всяка информация. При 
възникване на подобни казуси е добре да 
информираме своите екипи, партньори, без да 
даваме допълнителна видимост или акцент на 
самото съдържание. В някои случаи е възможно да 
се наложи да разширим обхвата на информираност 

                                                           
24 Международната федерация на библиотекарските асоциации и 

институции :https://www.ifla.org/ 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0605&from=BG 

и достигнем и до по-широки публики. Това можем 
да направим в личен план. Разбира се, работи се и 
на ниво законодателство, политики, стратегии на 
различни нива –  ЕС, държава, отделни фирми. 

Европейската комисия прие нова стратегия на 
ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020-2025 г.25, 
с акцент върху приоритетните области, в които ЕС 
може да даде своя принос, за да окаже подкрепа на 
държавите членки за повишаване на сигурността за 
всички, които живеят в Европа. В стратегията се 
определят инструментите и мерките, които трябва 
да бъдат разработени през следващите 5 години, за 
да се гарантира сигурност в нашата физическа и 
цифрова среда, в области като борбата с тероризма 
и организираната престъпност, предотвратяването 
и разкриването на хибридните заплахи и 
повишаването на устойчивостта на критичната ни 
инфраструктура и насърчаването на 
киберсигурността и засилването на научните 
изследвания и иновациите. 
 

 
 
Фигура: Приоритетни действия, инструменти и 
мерки за гарантиране на сигурността във 
физическия и цифровия свят и във всички части на 
обществото26            Източник: ЕС 

ЕС подкрепя държавите членки за повишаване 
на сигурността на всички, които живеят в Европа, 
като предоставя помощ за:  

 борба срещу тероризма и организираната 
престъпност; 

 откриване и предотвратяване на хибридни 
заплахи; 

 повишаване на устойчивостта на нашата 
критична инфраструктура; 

26 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1379 
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 насърчаване на киберсигурността; 

 стимулиране на научни изследвания и иновации 
Българската правна уредба във връзка с 

медиите е описана в Закона за радиото и 
телевизията27. 

Регулаторният орган за аудио-визуални 
медийни услуги се нарича Съвет за електронни 
медии, като той разполага с правомощия, 
предоставени му съгласно Закона за радиото и 
телевизията28 . Съветът за електронни медии (СЕМ) 
е независим орган, съставен от петима членове: 
трима от тях се избират от Народното събрание и 
двама се назначават от президента на Република 
България. Мандатът на членовете е 6 години. 
Съставът на СЕМ се обновява през две години от 
квотата на Народното събрание и през три години 
от квотата на президента29 . 

Според оценката за независимостта на СЕМ 
последната е изложена на слаб риск 30 . Според 
мониторинга на медийния плурализъм (ММП за 
2020 г.) задълженията и отговорностите на СЕМ са 
ясно определени в закона и органът действа 
прозрачно при осъществяването на дейността си31. 
Широко признато е обаче, че CEM не разполага с 
ресурси, за да изпълнява ефикасно задачите си и е 
финансово зависим от държавата за 
предоставянето на необходимите ресурси 32 . В 
преработената Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги (ДАВМУ) са предвидени редица 
специфични гаранции за независимостта и 
ефективността на националните медийни 
регулаторни органи 33 . Работна група към 
Министерство на културата изготви законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за радиото и 
телевизията с цел транспониране на преработената 
ДАВМУ.34 

Относно саморегулирането - в България има и 
комисия по медийна етика. Българската фондация 

                                                           
27 Закон за радиото и телевизията. 

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/168/zakon-za-radioto-

iteleviziyata  
28 Глава втора, раздел III от Закона за радиото и телевизията. Съветът за 

електронни медии е оправомощен да осъществява надзор върху дейността 

на доставчиците на медийни услуги, да избира и освобождава генералните 

директори на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското 
национално радио (БНР) и да утвърждава по предложение на генералните 

директори членовете на управителните съвети на БНР и БНТ. 
29 Преходни и заключителни разпоредби на Закона за радиото и 

телевизията. 
30 Мониторинг на медийния плурализъм за 2020 г 
31 Всички негови заседания са публични. 
32  Доклад на Групата на европейските регулатори за аудиовизуални 

медийни услуги (ERGA) относно независимостта на националните 
регулаторни органи и посещения в съответните държави. 

„Национален съвет за журналистическа етика“ 
(НСЖЕ) е учредена през 2005 г. като юридическо 
лице с нестопанска цел за извършване на дейност в 
обществена полза. Целта на Фондацията е да 
създаде и поддържа система за саморегулиране на 
печатните и електронните медии в България на 
основата на Етичния кодекс на българските медии, 
приет през 2005 г. 35  НСЖЕ обработва жалби от 
граждани и организации срещу печатните и 
електронните медии за нарушения на медийната 
етика. 

По време на пандемията от Covid-19 Народното 
събрание се опита да измени Наказателния кодекс, 
за да криминализира дезинформацията36 . Законът 
за мерките и действията по време на извънредното 
положение, приет първоначално на 20 март 2020 г., 
съдържаше изменения на Наказателния кодекс, 
предвиждащи наказание лишаване от свобода до 
три години и глоба до 10 000 BGN (около 5 100 EUR) 
за предаване на „невярна информация за 
разпространението на заразителна болест“. 
Въпреки липсата на дефиниция за невярна 
информация, гражданите бяха застрашени от 
налагането на тежки глоби и лишаване от свобода. 
В този контекст експертите, журналистите и 
гражданите щяха да бъдат принудени да си налагат 
автоцензура 37 . Президентът обаче наложи вето 
върху тази разпоредба, изтъквайки засягането на 
свободата на словото. Впоследствие, на 23 март 
2020 г. Народното събрание прие закона без 
спорната разпоредба. 

Какви мерки предприемат по-известните 
интернет-платформи? 

Twitter обяви, че ще предостави на 
изследователите достъп до поток от данни в реално 
време от „десетки милиони ежедневни публични 
туитове за COVID-19“, за да проследят 
дезинформацията и дезинформацията. Twitter 

33 Член 30 от Директива 2010/13/ЕС (Директива за аудиовизуалните 

медийни услуги). 
34  Информация, предоставена от България за Доклада относно 

върховенството на закона за 2020 г. 
35 Етичен кодекс на българските медии: http://mediaethics-bg.org/етичен-

кодекс-2; Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“, 

Медийна етика. http://mediaethicsbg.org  
36 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. 

https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/157379  
37  Уебсайт на президента на Република България: 

https://m.president.bg/bg/speeches-andstatements5437/izyavlenie-na-
prezidenta-rumen-radev-po-povod-prietiya-ot-parlamenta-zakon-za-merkite-

ideystviyata-po-vreme-na-izvanrednoto-polozhenie. 

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/168/zakon-za-radioto-iteleviziyata
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/168/zakon-za-radioto-iteleviziyata
http://mediaethics-bg.org/етичен-кодекс-2
http://mediaethics-bg.org/етичен-кодекс-2
http://mediaethicsbg.org/
https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/157379
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заяви, че всеки разработчик или изследовател с 
одобрен акаунт за разработчици в Twitter може да 
кандидатства за достъп до потока COVID-19, ако 
отговаря на определени критерии и данните се 
използват за „обществено благо“. Twitter каза, че 
никога преди не е предлагал пълен поток по 
определена тема. 38  Освен това Twitter обяви, че 
въвежда „нови етикети и предупредителни 
съобщения, които ще предоставят допълнителен 
контекст и информация за някои туитове, 
съдържащи оспорена или подвеждаща 
информация, свързана с COVID-19“.39 

Facebook обяви в своя доклад, че за 
координирано неавтентично поведение през април 
2020 г.40, е премахнал 8 мрежи. 

Блокчейн идва на помощ в борбата с 
фалшивите новини. 

Блокчейн се използва за създаване на 
децентрализирана мрежа, в която споделен запис 
пази информацията за съдържанието, а след това 
се свързва неразривно към това съдържание, за да 
се гарантира неговата автентичност. Подобни 
идентификационни данни също така биха 
позволили на компаниите и физическите лица да 
запазят контрол върху съдържанието, което 
създават или консумират. 

До 2023 г. до 30% от новините и 
видеосъдържанието в световен мащаб биха могли 
да бъдат удостоверени като истински чрез 
блокчейн. Това може да се превърне в 
действително противодействие на технологията 
Deep Fake, сочи доклада Gartner 2020 Predicts 41 , 
публикуван през декември. Блокчейн може да 
проследява произхода на новините (текстово или 
видео съдържание), така че потребителите им да 
знаят откъде са дошли те и да са сигурни, че не няма 
зложелателна намеса. Поставянето на социалните 
медии и социалните мрежи на блокчейн основа ще 
даде възможност на потребителите да контролират 
не само собствената си информация, но и 
алгоритмите и филтрите, които насочват 
информационните им потоци. Най-доброто 
приложение на блокчейн е при управлението на 
съдържание. Ако всички приемат система за 
управление на съдържанието, която криптографски 
подписва материалите и всяка редакция, 
направена в тях, а след това го удостоверява и 

                                                           
38 https://developer.twitter.com/en/docs/labs/covid19-stream/overview 
39 https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/updating-our-approach-

to-misleading-information.html 

записва с помощта на блокчейн, шансовете една 
новина да бъде фалшифицирана ще бъдат нулеви. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В информационната епоха сме свидетели на 
масово манипулиране на общественото съзнание 
във всяка една област, в търговията, общуването, 
политиката и дори във враждуването на държавите. 
Основният инструмент за влияние над целевата 
аудитория е информацията – най-ценната и 
решаваща стока, която може да променя съдби. Ето 
защо проблемът с фалшивите новини, с 
информацията и дезинформацията, която 
целенасочено или случайно обръща 
съдържателния си полюс, е толкова голям. Поради 
тази причина трябва да се води сериозна борба 
срещу манипулациите или злонамерената 
информация, която изобилства в 
информационното пространство. Високото ниво на 
сигурност и чистота на информационното 
пространство от дезинформация и замърсяване с 
фалшиви новини лесно може да се постигне с нещо, 
което не изисква много ресурси – образование и 
квалификация. Има два начина за минимизиране 
на въздействието на „фалшивите новини“. От една 
страна, трябва да подобрим здравето и дигиталната 
грамотност - доказано е, че ниското ниво на 
здравна грамотност кара хората, които подозират 
симптоми, свързани с Covid-19, да се чувстват по-
стресирани и депресирани от хората, които имат 
по-високи нива на здравна грамотност. По-добрата 
грамотност е полезна в борбата със страха и стреса, 
свързани с пандемията. От друга страна, трябва да 
започнем да предпочитаме по-добрата 
неформална комуникация и по-организираната 
формална комуникация. В този смисъл се 
надяваме, че компаниите за социални медии - 
може би някои от най-важните комуникационни 
платформи днес - ще могат да подобрят, укрепят и 
засилят своите политики срещу „фалшивите 
новини“. 
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