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Международната научна конференция „Дезинформацията: новите 
предизвикателства“, проведена на 14 октомври 2021 г. в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и онлайн, продължава и над-
гражда идеите на конференцията „Фалшиви новини и дезинформа-
ция: българският контекст“, състояла се през октомври 2018 г. в СУ. 
Сформираната тогава изследователска група стои и зад настоящата 
конференция, която цели да обедини учени и практици от България 
и чужбина, занимаващи се с проблема за дезинформацията в различ-
ни негови аспекти, както от научноизследователска, така и от прак-
тикоприложна перспектива. 
В обектива на представените доклади попадат актуални дезинфор-
мационни кампании (Ковид-19, изборите в България, политическата 
обстановка в САЩ и др.). Разглеждат се регулаторните предизвика-
телства, свързани с ограничаването на дезинформацията, на евро-
пейско и световно равнище. Обръща се внимание на журналисти-
ческите средства за справяне с дезинформацията: възможностите 
и ограниченията на практиката проверка на фактите (фактчек) и 
прилагането ѝ в България. Представени са технологични решения за 
проверка на информацията онлайн. 
Докладите в сборника са рецензирани от хабилитираните членове 
на организационния комитет в състав: проф. д-р Мария Нейкова, 
проф. дпн Нели Огнянова, проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Ралица 
Ковачева, докторант Анелия Петрова.

Организирането на конференцията и издаването на сборника с док
лади нямаше да са възможни без финансовата подкрепа на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
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ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО?

Мария Нейкова

Abstract. In the report are problematized the difficulties in counteracting disin-
formation. They are represented in five factors: technologies and platforms; politi-
cians; ideological confrontation; journalists; population (education). It is conclud-
ed that a global complex problem such as disinformation is difficult to solve at the 
continental level and significant efforts are needed to build disinformation-resilient 
societies. 
Key words: technologies, politicians, journalists, education, resilience to disinfor-
mation

Американският писател Марк Твен много добре каз
ва, че една лъжа може да обиколи половината свят, 
преди истината да си обуе ботушите. Това твърде
ние е уместно по две причини. Първо, защото никога 
не е било повярно, отколкото в ерата на цифровите 
технологии; и второ, защото Марк Твен никога не го е 
казвал – просто му се приписва толкова често, че сега 

хората вярват, че това е истина1.

Дезинформацията не е ново явление. Почти не съм попадала на 
академичен или медиен текст, в който да не се среща това твърдение. 
От друга страна, до 2015 г. публикациите, посветени на дезинформа-

1 Listening post. Fakes, frauds and falsities that go viral. A look at the difficulties jour-
nalists face trying to separate fact from fiction when news is breaking. Al Jazeera [on-
line]. 08 Nov 2015. Available from: https://www.aljazeera.com/programmes/listen-
ingpost/2015/11/fakes-frauds-falsities-viral-151107110625240.html.
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МАРИЯ НЕЙКОВА

цията, бяха голяма рядкост. Тогава, след анексията на Крим, бяха пред-
приети опити за противопоставяне на руската пропаганда. В документ 
на една от своите институции във връзка с Източното партньорство 
Европейският съюз подчерта необходимостта „да се противопостави 
на текущите руски кампании на дезинформация“2. По това време вече 
беше осъзнато, че информацията заема централно място в украинска-
та криза.

Ситуацията рязко се промени през 2016 г., когато това старо явле-
ние доби огромен размах и популярност, завладя следващите години, 
а борбата срещу разпространението му се превърна в първостепенен 
приоритет на държави и институции. 

Защо обаче въпреки големите усилия в борбата срещу дезинфор-
мацията успехите са по-скоро скромни?

Всичко това ме отвежда към въпроса, кога и в какви условия се раз-
ви тази изключителна спешност да се води борба срещу дезинформа-
цията. 

Краткият отговор включва скандала с „Кеймбридж Аналитика“ и 
президентските избори в САЩ през 2016 г. През пролетта на 2018 г. 
стана известно, че свързаната с Тръмп фирма „Кеймбридж Аналитика“ 
е имала достъп до данните на 87 милиона потребители на социалната 
мрежа „Фейсбук“, много повече от 50-те милиона, за които беше съоб-
щено първоначално3. 

По-дългият отговор включва споменатите два случая като начало 
и продължава с дейността на медиите и ботовете на Кремъл по вре-
ме на референдума в Обединеното кралство през 2016 г., минава през 
президентските избори във Франция през 2017 г., за да достигне кул-
минацията си в пандемията от Ковид-19, започнала през 2020 г. Така 
дезинформацията се превърна в терен на противоборство и цел на 
противодействие през последните над пет години.

Посочените събития се развиха в контекста на разделени обще-
ства или на разделяне на обществата с дейното участие на национални 
политици, на задълбочаващи се противопоставяния между конкури-
ращите се на върха в международните отношения държави, на нама-

2 ACTION PLAN ON STRATEGIC COMMUNICATION. Ref. Ares(2015)2608242 – 
22/06/2015. Available from: http://eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf.
3 SCOLA, Nancy. Zuckerberg confesses ‘huge mistake’ as Cambridge toll hits 87M. Po-
litico. 04/04/2018. Available from: https://www.politico.com/story/2018/04/04/
facebook-cambridge-analytica-data-users-502064.

https://www.politico.com/staff/nancy-scola
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Защо е толкова трудно противодействието?

ляваща възможност държавите да контролират информацията, която 
стига до техните граждани. Като дезинформацията и борбата срещу 
нея се разгръщат както на националните терени, така и на междуна-
родното поле.

В опит да отговоря на сложния въпрос в заглавието, се спирам на-
кратко на пет фактора, които поотделно, но и в различни конфигура-
ции помежду им показват защо е толкова трудно да се противодейства 
на дезинформацията. 

Трябва обаче да откроя един дефицит, който не е само български. 
Но тук е много видим: в България няма достатъчно изследвания, кои-
то могат да служат за база, върху която да се формулират и аргумен-
тират изводи за медийната сфера у нас. Искам да цитирам проф. Ог-
нянова от едно нейно интервю от началото на септември 2021 г. Във 
връзка с настояването на ЕС за политики, основани на данни, тя казва: 
„В това отношение България среща големи затруднения поради липса 
на механизми за генериране, съхраняване, анализ на данни за медий-
ния сектор“4. 

В този план политическите актьори и институциите в България 
би било добре да признаят и приемат важната си роля за подобряване-
то на качеството на информационната екосистема, включително чрез 
финансиране на научни изследвания, чиито данни да бъдат споделяни 
с обществеността.

Ще започна с технологиите и платформите. Те са ново предиз-
викателство. „Новото е, че цифровите технологии отвориха пътеки за 
създаване, разпространение и умножаване на невярна или манипу-
лирана информация от различни участници за политически, идеоло-
гически или търговски мотиви в мащаб, скорост и обсег, неизвестни 
досега. Взаимодействайки с политическото, социалното и икономиче-
ското недоволство в реалния свят, дезинформацията онлайн може да 
има сериозни последици за демокрацията и правата на човека, както 
показаха последните избори, отговорът на пандемията на коронави-
русната болест (Ковид-19) и атаките срещу малцинствени групи. Тя е 
политически поляризираща, пречи на хората да упражняват смислено 

4 ФИЛЕВА, Лора. Нели Огнянова: Дали да се ваксинираш, или да се страхуваш 
от 5G, пряко зависи от медийната грамотност. Дневник.бг. 7.09.2021 г. Достъп-
но на: https://www.dnevnik.bg/intervju/2021/09/07/4249810_neli_ognianova_
dali_da_se_vaksinirash_ili_da_se/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_
campaign=mynews.
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своите човешки права и унищожава доверието им в правителствата и 
институциите (курсивът мой – М.Н.)“5.

Сайтове, филтърни балони в интернет, ботове, алгоритми, „дълбо-
ки“ фалшиви новини (deep fakes), изкуствен интелект – развитието на 
технологиите вместо да демократизира медийното пространство (как-
вато беше първоначалната увереност), го парцелира и превърна он-
лайн средата в развъдник на дезинформация и конспиративни теории. 

Буквално в едно изречение се побира поразителната, или ужася-
ващата, картина на това, какво всъщност е „Кеймбридж Аналитика“ и 
какво направи фирмата: „...британската компания Ес Си Ел груп (SCL 
Group)6,7, работеща под търговската марка „Кеймбридж Аналитика“ 

5 Disinformation and freedom of opinion and expression. Report of the Special Rap-
porteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and ex-
pression, Irene Khan. I. Introduction. A_HRC_47_25_E.pdf, р. 2. Available from: https://
www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Report-on-disinformation.aspx.
6 Ес Си Ел груп, по-рано Лаборатории за стратегическа комуникация, беше част-
на британска компания за изследване на поведението и стратегическа комуни-
кация, основана през 1990 г., прочула се покрай скандала с дъщерната фирма 
„Кеймбридж Аналитика“. „Ес Си Ел започва да се ориентира към изборите в раз-
виващите се страни в началото на 90-те години и се занимава с психологическа 
война във военни контексти като изпълнител на американските и британските 
военни по време на войната в Афганистан и войната в Ирак. През 2013 г. създава 
дъщерното дружество „Кеймбридж Аналитика“, което работи по кампаниите на 
Тед Круз и Доналд Тръмп по време на президентските избори в САЩ през 2016 г.,  
и дори сега обявения асоцииран офис в Кайро, който беше открит по време на 
глобалната пандемия от Ковид-19. Компанията се описва като „глобална аген-
ция за управление на избори“. Ръководителите и собствениците на компанията 
имат тесни връзки с Консервативната партия (Великобритания), британското 
кралско семейство и британската армия, а инвеститорите ѝ включват някои от 
най-големите дарители на Консервативната партия“. Повече информация вж. 
на: https://en.wikipedia.org/wiki/SCL_Group. Преименувана е през 2016 г. на Ес 
Си Ел Илекшънс (SCL Elections). 
7 На 5.10.2020 г. влезе в сила забраната за Александър Никс да управлява друже-
ства с ограничена отговорност в продължение на седем години, след като поз-
воли на компаниите да предлагат потенциално неетични услуги на клиенти. 
Засегнатите компании са Ес Си Ел илекшънс, Ес Си Ел груп, Ес Си Ел соушъл, Ес 
Си Ел аналитикс, Ес Си Ел комършълс и „Кейбридж аналитика“. Съобщението за 
медиите 7year disqualification for Cambridge Analytica boss може да бъде видяно 
на: https://www.gov.uk/government/news/7-year-disqualification-for-cambridge-
analytica-boss.

МАРИЯ НЕЙКОВА

https://en.wikipedia.org/wiki/SCL_Group
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под надзора на Стив Банън придоби данни, събрани от „Фейсбук“ от 
изследователя от Кеймбриджкия университет Александър Коган, и из-
ползва системи, създадени от учения в областта на данните и бъдещ 
информатор Крис Уайли, за да обучи своите микротаргетиращи алго-
ритми, за да бъдат подтикнати десетки вече ядосани гласоподаватели 
да изберат Доналд Тръмп и да напуснат Европейския съюз – набор от 
експерименти, до голяма степен финансирани от милиардера на хедж 
фондовете на САЩ Робърт Мърсър, 90% собственик на „Кеймбридж 
Аналитика“8.

Още с първите два случая се вижда как новите технологии, поли-
тиката (политиците) и парите се сливат в интерес на постигане на 
някаква цел, тук конкретно – спечелване на избори, превръщат се в 
токсично съединение. 

Няма да се спирам много подробно на „дълбоките“ фалшиви но-
вини и на по-новата „рожба“ на изкуствения интелект – синтетичната 
дезинформация (генерираните от машина текстове). Нанси Пелоси, 
председател на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, ста-
на жертва на „дълбоките“ фалшиви новини през пролетта на 2019 и 
през лятото на 2020 г. Тя стана жертва при това на „нискотехнологичен 
фалшификат“9. „Дълбоките“ фалшиви новини изглеждат и звучат мно-
го реалистично, което прави трудни за откриване цифровите манипу-
лации на аудио- и видеосъдържание, т.е. по-лесно е станало някой да 
бъде показан като казващ или правещ нещо, което никога не е казвал 
или правил.

Синтетичната дезинформация – писана не от хора, а от компютри –  
може да се окаже още по-трудна за преборване от „традиционната“ 

8 GILROY-WARE, Marcus. Cambridge Analytica: the outrage is the real story. OpenDem-
ocracy. 29 March 2018. Available from: https://www.opendemocracy.net/marcus-gil-
roy-ware/cambridge-analytica-outrage-is-real-story?utm_source=Daily+Newslet-
ter&utm_campaign=ce51c25549-DAILY_NEWSLETTER_MAILCHIMP&utm_medi-
um=email&utm_term=0_717bc5d86d-ce51c25549-407387011.
9 KREPS, Sarah, and Miles MCCAIN. Not Your Father’s Bots. Foreign Affairs [online]. 
August 2, 2019AI Is Making Fake News Look Real August 2, 2019. Available from: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-08-02/not-your-fathers-bots?utm_
medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_content=20190802&utm_cam-
paign=FA%20Today%20080219%20When%20Bots%20Write%20News%2C%20
Mourning%20the%20INF%20Treaty%2C%20The%20Abuse%20of%20Econom-
ic%20Power&utm_term=FA%20Today%20-%20112017.

Защо е толкова трудно противодействието?

http://www.mjgw.net/?ref=od
https://www.foreignaffairs.com/authors/sarah-kreps
https://www.foreignaffairs.com/authors/miles-mccain
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дезинформация, която все още предимно обсъждаме. Още едно ново 
предизвикателство, което поставя въпроса, дали цифровата грамот-
ност измества или надгражда медийната грамотност.

Ролята на значителна част от политиците (политиката; популиз
ма) вътре в отделните държави доведе до смъртта на истината. Да 
спомена само някои последни случаи като досиетата „Пандора“. Или 
скандала с вече бившия канцлер на Австрия Себастиан Курц, на ко-
гото прокуратурата повдигна обвинение, че е използвал средства на 
финансовото министерство за изготвяне и публикуване на частично 
манипулирани социологически проучвания в периода 2016–2018 г. 

Говоренето на политиците може да бъде отделна тема на об-
съждане. 

Очакванията от държавните актьори са формулирани в частта 
„Стандарти срещу дезинформацията и пропагандата“ на Общата декла-
рация за свободата на изразяване и „фалшивите новини“, дезинформа-
цията и пропагандата на ООН, Организацията за сигурност и сътруд-
ничество в Европа (ОССЕ), Организацията на американските държави 
(ОАД) и Африканската комисия по човешки права и права на народите: 
„Държавните актьори не трябва да правят, спонсорират, насърчават 
или допълнително разпространяват изявления, които те знаят или би 
трябвало да знаят, че са фалшиви (дезинформация), или които дръз-
ко пренебрегват проверима информация (пропаганда). Държавните 
актьори следва в съответствие с техните вътрешни и международни 
правни задължения и техните обществени задължения да се погрижат 
да гарантират, че разпространяват надеждна и заслужаваща доверие 
информация, включително по въпроси от обществен интерес, като 
икономиката, общественото здраве, сигурността и околната среда“10.

Политическата дезинформация предизвиква огромна загриже-
ност поради предизвикателствата, които поставя пред обществата. 
Новите усъвършенствани технологии за производство и разпростра-
нение на политическа дезинформация затрудняват откриването и 
борбата с манипулациите както за журналистите, проверителите на 
факти и гражданите, така и за гражданското общество и установените 

10 Joint Declaration On Freedom Of Expression And “Fake News”, Disinformation And 
Propaganda. FOM.GAL/3/17. 3 March 2017. Available from: https://www.osce.org/
fom/302796.
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демократични институции11. Заплахата за обществата става все по-яс-
но видима – разпада се общото поле за обществени дебати.

През септември 2021 г. в. „Уолстрийт джърнал“ публикува пореди-
ца от разследващи материали за „Фейсбук“, в които се твърди за мо-
дел на съмнително поведение в социалната мрежа, а мрежата отгово-
ри, очаквано, че публикациите на вестника са неточни. На 3 октомври 
Франсис Хоуган се разкри, като обяви, че тя е изнесла информацията 
за това, че от „Фейсбук“ са знаели за опасностите от алгоритмите за 
препоръчване, които захранват социалната мрежа, но са избрали да не 
правят нищо12. 

Ще отбележа само, че 64% от потребителите на „Фейсбук“ в Бълга-
рия използват мрежата за научаване на новини13,14.

Всички идентифицирани от учените стратегически цели на де-
зинформационните кампании са свързани с политиката с изключение 
единствено на комерсиално ориентираните. Общото между популист-
ката реторика и дезинформацията е, че цели „да предизвика опре-
делена реакция в публиката, а не да сподели ценна информация или 
политическа стратегия“15. Да припомня, че в този план беше и опреде-
лението за постистината, думата на 2016 г. на Оксфордския речник на 
английския език. Тя се отнася към обстоятелства, при които обектив-

11 KALSNES, Bente. Fake News. In: Oxford Research Encyclopedia of Communication. 
Online Publication Date: Sep 2018. Available from: https://doi.org/10.1093/acre-
fore/9780190228613.013.809.
12 INGRAM, Mathew. Whistleblower turns up the heat on Facebook and Instagram. 
Columbia Journalism Review. October 7, 2021. Available from: https://www.cjr.
org/the_media_today/whistleblower-turns-up-the-heat-on-facebook-and-insta-
gram.php?utm_source=CJR+Daily+News&utm_campaign=63b5261285-EMAIL_
CAMPAIGN_2020_11_11_06_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_ter-
m=0_9c93f57676-63b5261285-174355317&mc_cid=63b5261285&mc_ei-
d=46e982d512.
13 ANTONOV, Stefan. Bulgaria. In: 2021 Digital News Report. Available from: https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/bulgaria.
14 Според достъпните данни към януари 2019 г. активните потребители на 
„Фейс бук“ в България са били 3,7 милиона души. В: За пръв път потребителите 
на „Фейсбук“ в България не са се увеличили през 2018 г. Достъпно на: https://
www.dnevnik.bg/sviat/2019/02/13/3389326_za_pruv_put_potrebitelite_na_
feisbuk_v_bulgariia_ne_sa/.
15 Haiden, Leonie. Fake News – A Roadmap. Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies. 
CEEOL. 2020, Latvia, p.8.
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ните факти оказват по-малко влияние върху формирането на поли-
тическите дебати или общественото мнение, отколкото апелирането 
към емоциите и личните убеждения на хората.

Постистината в контекста на популизма означава, че „истината все 
още е важна, но вместо научните изследвания например личните пре-
живявания и емоции се предпочитат като ръководни принципи за пра-
вене на правилни преценки и търсене на истината“16. Възглед, който 
може да обясни в някаква степен положението в България с пандеми-
ята от Ковид-19 и отношението към ваксинирането.

На следващо място ще спомена идеологическото противопоставя
не между държавите, което може да се илюстрира със споровете между 
САЩ, подкрепени от Европейския съюз, и Китай за произхода на коро-
навируса. 

Малко повече внимание отделям на журналистите в новата сре-
да, в която трябва да работят – хибридна, хаотична среда, създадена 
от новите медийни платформи. Фундаментът, върху който съществу-
ват медиите и журналистиката, е доверието. „Не доверието в отделния 
вестник или в отделната публикация, а в цялата идея за редакционно 
контролирани новинарски средства за масова информация“17.

Българите нямат високо доверие в новините: като цяло то е 32%. 
По-високо е доверието на отделния човек към новините, които той сам 
потребява – 37%. Доверието към достъпваните с търсачка новини е 
29%, а към новините в социалните медии е 25%. Повечето хора казват, 
че „те по-скоро не вярват, отколкото вярват на новините, което е про-
дукт от дълбоко поляризираната медийна система“18.

Как може да се запазят почтеността и доверието, подсказва приме-
рът на норвежката радио- и телевизионна корпорация. Корпорацията 
заявява стремежа си да е в състояние да действа свободно и незави-
симо от индивиди или групи, които поради политически, идеологиче-
ски, икономически или други причини искат да влияят върху редак-
ционното съдържание. Това изисква „силен контрол на качеството на 

16 Пак там.
17 HOFSETH, Anders. Fake News, Propaganda, and Influence Operations – a guide to jour-
nalism in a new, and more chaotic media environment. Reuters Institute. 14 Mar 2017. 
Available from: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/fake-news-prop-
aganda-and-influence-operations-guide-journalism-new-and-more-chaotic. 
18 ANTONOV, Stefan. Bulgaria. In: 2021 Digital News Report. Available from: https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/bulgaria.
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ниво отделна новина; повишена осведоменост за скритите замисли; 
преоценка на нашите условия за предлагане на достъп до публичната 
сфера; преглед на това, как можем не само да избегнем грешките, но и 
активно да допринесем за подобряване на нещата“19.

За България всичко това би означавало цялостно пренареждане 
на начина, по който функционират медиите, отделяне на много по-
вече място за обществените дебати, промяна в подготовката и стила 
на работа на журналистите. И едновременно с това завръщане към 
основите – критичен подбор на източниците, проверка на точността 
на информацията, през преценка за възможностите съобщаваното да 
повлияе в една или друга посока на обществения дневен ред (да об-
служва индивидуални интереси, да отклонява вниманието и т.н.), с 
други думи, нещата да се проучват по-задълбочено, да се възстанови 
връзката между фактите и контекста, внимателно и адекватно да се 
използват числата, общо казано, да се работи за качеството. Какво се 
отразява и колко също подлежи на преоценка.

От казаното дотук се подразбира, че промяната е наложителна. На 
31 май 2021 г. започна да действа Платформа за проверка на фактите20. 
Целта на информационната платформа (Factcheck.bg), както е обявено, 
е да подпомага журналистите в усилията им да предоставят провере-
на и надеждна информация. „Фактчек.бг“ се ангажира с проверка на 
фактите, които са в основата на новини в медиите, изказвания и пуб-
ликации в социалните мрежи. 

Както е видно от представянето на инициативата, тя е насочена 
към журналистите. Така тя не просто ги подпомага в работата им, но и 
изтъква важността на професията им за обществото: „Убедени сме, че 
качествената журналистика има силата да се противопостави на дез-
информацията“, пише още в представянето. Създаването на платфор-
мата, както и на други подобни инструменти потвърждава споменато-
то по-горе, че щом на журналистите вече е нужен подобен помощник, 
те най-вероятно не са в състояние, нямат интерес или не знаят как 
самостоятелно да проверяват фактите, а след това да ги представят в 
контекст. 

19 Пак там.
20 https://aej-bulgaria.org/fact-checking-platform-bulgaria/?fbclid=IwAR10Q2nw-
mjZH2M5Dy_4ZQXfAomhWnutxs6TOO-xTSmZXrZRQ_ydRQf9GHKw.
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Освен това подобни инструменти не влияят върху онази част от ау-
диторията, която, дори когато познава фактите, приема разминаваща 
се с тях информация за вярна. „Реагирането на фалшиви новини, про-
паганда и лъжи с явни проверки на факти и развенчаване може да уве-
личи нивото на шума, да направи истината относителна, да увеличи 
поляризацията, да създаде образ на медиите като предубеден актьор – 
и в крайна сметка да изпълни поръчката на пропагандата. В по-широк 
план това може да допринесе за подкопаване на медиите като утвър-
дена екосистема на обществото за информация и формиране на мне-
ние. Повече отколкото от проверка на фактите обществото се нуждае 
от обяснение на нещата, което всъщност е по-големият проблем“21.

Единият от двамата носители на Нобеловата награда за мир през 
2021 г., журналистът Дмитрий Муратов, споделя как според него тряб-
ва да работят професионалните журналисти. Той разказва, че е научил 
стара история за дете, което си водело бележки през Втората световна 
война. Момчето разделило листа с наблюденията си на три части: ви-
дях това сам; чух го; предполагам. „Така трябва да работят професио-
налните журналисти“22, казва Муратов.

Ще завърша с петия фактор, човешкия – населението, но само в из-
мерението образование.

Преди няколко години казах на едно публично събитие (с участие-
то на Нели Огнянова и Весислава Антонова), че според мен основното, 
което може да ни помогне да се справим с фалшивите новини (тогава 
още не се използваше терминът чадър „дезинформация“), е образо-
ванието. В последния доклад на Индекса на медийната грамотност за 
2021 г. заключението затвърждава това мое убеждение – образование-

21 HOFSETH, Anders. Fake News, Propaganda, and Influence Operations – a guide to jour-
nalism in a new, and more chaotic media environment. Reuters Institute. 14 Mar 2017. 
Available from: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/fake-news-prop-
aganda-and-influence-operations-guide-journalism-new-and-more-chaotic.
22 LANTT, Oksi, and Buck RYAN. Nobel Peace Prize winner Dmitry Muratov has tak-
en casualties in Russia’s war on the free press. Muratov has lost 6 staffers to mur-
der since ’93. He will give the award money to charity. Рoynter [online], Octo-
ber 12, 2021. Available from: https://www.poynter.org/business-work/2021/
nobel-peace-prize-winner-dmitry-muratov-has-taken-casualties-in-russias-war-
on-the-free-press/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=5df9f-
6fe9c-EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_13_01_24&utm_medium=email&utm_ter-
m=0_3e953b9b70-5df9f6fe9c-399348141
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то остава основната препоръка за справяне с проблема23. Както е пояс-
нено в самия доклад, „Използваната методология и източници се бази-
рат на „Индекс на настигането“ на ИОО-София; последните използвани 
данни са не по-късно от 10 февруари 2021 г.“24. И искам да отбележа, 
че данните за образованието в Индекса на медийната грамотност се 
взимат от Индекса на настигането, в частта му „Качество на живот“25. 
Повишаването на качеството на образованието обаче изисква големи 
координирани усилия и дълъг период от време. 

***
Европейската комисия описа дезинформацията като проверимо 

невярна или подвеждаща информация, която нарастващо се създава, 
представя и разпространява с цел икономическа изгода или умишлено 
да измами обществеността и която може да причини обществена вре-
да. Комисията за широколентов достъп за устойчиво развитие е под-
ходила към дезинформацията като невярно или подвеждащо съдър-
жание с потенциални последици независимо от основното намерение 
или начини на поведение на актьорите, създаващи и разпространява-
щи съобщения. Националните закони и разпоредби, отнасящи се до 
дезинформацията, обхващат разнообразна комбинация от критерии: 
невярна или подвеждаща информация, намерението да се причини 
вреда и естеството на причинената или планираната вреда. Дезинфор-
мацията освен това често се описва с широки, неопределени термини, 
които не са в съответствие с международните правни стандарти26.

Двойно неосъзнато предизвикателство е наличието на различни 
дефиниции на дезинформацията, от една страна, и ограничаването на 
практическото противодействие и академичните изследвания в рам-
ките на дефиницията на ЕС – от друга. Глобален проблем трудно ще 
намери решение на континентално равнище.

23 Индекс на медийната грамотност 2021. Достъпно на: https://osis.bg/?p=3749.
24 Пак там.
25 България. Индекс на настигането. Достъпно на: http://www.thecatchupindex.
eu/TheCatchUpIndex/?locale=bg.
26 Disinformation and freedom of opinion and expression. Report of the Special Rap-
porteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and ex-
pression, Irene Khan. I. Introduction. A_HRC_47_25_E.pdf, р. 3. Available from: https://
www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/Report-on-disinformation.aspx.
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Един от резултатите от свързаните с дезинформацията събития, 
развития и процеси през последните пет-шест години е нарасналото 
признание, че тя е глобален проблем. В академичните среди започна 
усилено да се изследва идеята за „устойчивост на дезинформация“. 

Под „устойчивост на дезинформация“ се разбира „приспособимост-
та на държавите, обществата и индивидите към политически, иконо-
мически и обществен умишлен натиск и разпространението на лъжа 
в различни формати на медиите, включително телевизионни, радио-, 
печатни и онлайн медии, (и) социални медии, за да влияят на поли-
тическите и икономическите решения, включително насочването на 
мисълта на конкретни уязвими групи“27. Изглежда перспективен век-
тор за работа и усилия изграждането на устойчиви на дезинформация 
общества.

Очевидно е, че дезинформацията действа на много фронтове: меж-
дународен и вътрешен, политически и икономически, социален и ме-
диен. Като се вземе предвид, че те са преплетени, се разкрива частица 
от разбирането за трудността на противодействието на дезинформа-
цията. За мен въпросите без отговор се увеличават и надхвърлят до-
сегашните решения за това, как можем да се справим с дезинформа-
цията.

27 Disinformation Resilience in Central and Eastern Europe. Eurasian States in Transi
tion research center, Kyiv, 2018, р. 6–7.
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РАЗКАЗИ И РАЗКАЗВАЧИ: 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ 

КАМПАНИИ ПРЕЗ 2021 г.

Ралица Ковачева

Abstract. The paper presents disinformation narratives used in the election cam-
paigns for the parliamentary elections on 4 April 2021 and 11 July 2021 in Bulgaria. 
The study focuses on the main TV stations as the most used source of information 
about the elections. It draws conclusions about the role of politicians in the dis-
semination of disinformation, as well as about the possible reactions of the media 
and journalists. Party televisions and social media are considered as complementa-
ry channels and in certain cases, as the main channel for communication with the 
public.
Key words: elections, media, social media, disinformation, propaganda

През 2021 г. българските граждани вече гласуваха за народни 
представители два пъти, през април и юли, а предстои да го направят 
и трети път, през ноември1. Настоящият текст се съсредоточава върху 
двете предизборни кампании в периодите 5 март – 2 април 2021 г. и 11 
юни – 9 юли 2021 г. Важен контекст е провеждането на кампаниите в 
условията на продължаващата вече повече от година епидемия от Ко-
вид-19, неубедителните и често променящи се мерки за управление-
то ѝ и редица слабости в организирането на ваксинационния процес, 

1 Предсрочните парламентарни избори за 47-ото НС се проведоха на 14 но-
ември.
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довели до трайното оставане на България на последно място в ЕС по 
брой ваксинирани.

Дезинформация и пропаганда

Работната група на високо равнище към Европейската комисия оп-
ределя дезинформацията като „всички форми на невярна, неточна или 
подвеждаща информация, създадена, представена и разпространена с 
намерението да причини вреда на обществото или с цел печалба“2. В 
случая обаче не целим изчерпателно и количествено представяне на 
дезинформацията (колко), а по-скоро търсим големите, обобщени раз-
кази, които не е задължително да се основават единствено на неверни 
факти. Ако съдим по разбирането на Жак Елюл, бихме нарекли това 
пропаганда, защото „работи не толкова чрез лъжи относно фактите, 
колкото чрез общи интерпретации, които рамкират фактите“3. И за да 
стесним още повече фокуса, особено ни интересуват разказите, кои-
то се градят върху конспиративни теории, разбирани като цялостен 
възглед към света, според който събитията са резултат от действията 
на множество актьори, които са в тайно споразумение за постигането 
на някаква скрита злонамерена цел4. Макар че цялостното оспорване 
и оборване на конспиративните теории е трудно и дори невъзможно, 
тъй като по парадоксален начин дори самото им оспорване ги прави 
легитимна гледна точка, отделни парчета дезинформация могат да 
бъдат изобличавани и опровергавани. Дали обаче това се случва в дос-
татъчен мащаб?

2 European Commission. A multi-dimensional approach to disinformation. Report 
of the independent High level Group on fake news and online disinformation. March 
2018. 
3 Цит. по ВАЦОВ, Димитър. Логика на пропагандатa. Първа част. Критика и хума-
низъм, кн. 47, бр. 1/2017, с. 119.
4 Zonis and Joseph, 1994 cited in VAN PROOIJEN, Jan-Willem, DOUGLAS, Karen M. 
Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations. Memory 
Studies 10(3), 2017, 323–333, р. 324.
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Монолози на партиите 

И по време на предизборните кампании телевизията остава осно-
вен източник на информация за преобладаващата част от публиката –  
близо 60% от българските граждани са предпочели частните телеви-
зии, следвани от обществената телевизия с 44% и социалните мрежи 
с 33%, показва изследване на фондация „Конрад Аденауер“ и социоло-
гическа агенция „Алфа Рисърч“5. Поради това в доклада съсредоточа-
ваме вниманието си именно върху телевизиите и само отчасти върху 
социалните медии, доколкото са активно използван канал от някои 
политически партии и представители.

Анализ на документи, отразяващи наблюденията върху кампани-
ите на различни организации, позволява да бъдат откроени няколко 
основни характеристики на двете предизборни кампании. Изследва-
ните документи са мониторинговите доклади на Съвета за електрон-
ни медии за двете предизборни кампании, становищата на Междуна-
родната мисия за наблюдение на избори (ММНИ) на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Съвета на Европа (СЕ), 
изследването на фондация „Конрад Аденауер“ и социологическа аген-
ция „Алфа Рисърч“ „Ролята на медиите в предизборната кампания“, да-
нните на „Отворен парламент“ за средствата, платени от партиите за 
медийно отразяване. 

И двете предизборни кампании през пролетта и лятото на 2021 г. 
се отличават с:

• Монологичност: предпочитание към индивидуални (платени) 
интервюта и платени агитационни форми, липса на пряк поли-
тически сблъсък по същество, използване на отделни канали за 
общуване с публиката (партийни телевизии, социални медии)

• „Инструментализиране“ (по А. Гълъбов) на медиите и журна-
листите от страна на политическите партии – формализиране 
на дебатите, налагане на политическия дневен ред

• Изместване на кампания от традиционните към социалните 
медии. 

5 ДИМИТРОВА, Боряна. Ролята на медиите в предизборната кампания. Изслед-
ване на фондация „Конрад Аденауер“ и Социологическа агенция „Алфа Рисърч“ 
[online]. 7 април 2021. [Цитирано на 10 октомври 2021].Достъпно на: t.ly/iUrT.
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И трите характеристики са проява на един и същ проблем – изваж-
дането на предизборните кампании от полето на журналистиката. Това 
създава условия за безпрепятствено разпространение на дезинформа-
ция и конспиративни теории чрез традиционните медии, затова раз-
глеждаме този въпрос подробно. 

Наблюдението на Съвета за електронни медии показва тенденция 
към „монологичност в политическото общуване“ в телевизионния ефир 
по време на предизборните кампании, тъй като кандидатите не просто 
предпочитат индивидуални интервюта и не искат да участват в диску-
сионни формати, но дори и когато го правят, „не дебатират по същество 
със своите опоненти, а предпочитат да изложат в интервюта само своята 
позиция“6. В същия контекст Антоний Гълъбов използва сполучливото 
определение „амалгама от пресичащи се монолози“: „Отношението на 
политиците към медиите се определяше от тяхната представа за медия-
та като „ускорител“ или „високоговорител“, чрез който могат да достиг-
нат до масова аудитория“7.

Що се отнася до ролята на журналистите в тези формати, тя е по-ско-
ро на модератори, отколкото на критични и активни участници. Този 
„инструментален характер“ на диалога между политиците и медиите е 
отбелязан и от Антоний Гълъбов, който определя политическите интер-
вюта като „по-скоро схематични, с въпроси, следващи основните акцен-
ти, определени от политиците“.

Трябва да се отбележи и още едно важно обстоятелство по отноше-
ние на отразяването на кампанията от обществените медии: приетата 
от 45-ото народно събрание промяна в член 189 (3) от Изборния кодекс, 
според която всички партии и коалиции, които са регистрирали канди-
дати във всички изборни райони, имат право на равно участие. За из-
борите през юли 2021 г. са регистрирани 19 партии и 9 коалиции, общо 
28. Това означава, че ако, условно, едно предаване има четири издания 
за четирите седмици на кампанията, във всяко негово издание ще има 
по седем участници, които трябва да получат гарантирано едно и също 
време за изказвания. При средна продължителност на предаването от 60 

6 СЕМ. Специализиран мониторинг на аудио- и аудио-визуално съдържание за 
парламентарния вот на 11.07.2021 г. [online]. 12 август 2021. [Цитирано на 10 
октомври 2021].Достъпно на: https://www.cem.bg/controlbg/1371.
7 ГЪЛЪБОВ, Антоний. Медиите в предизборната кампания за 45-о обикновено 
народно събрание. Фондация „Конрад Аденауер“ [online]. [Цитирано на 10 ок-
томври 2021]. Достъпно на: t.ly/BQSK.
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минути това прави по около 8 минути на човек, и то само ако приемем, 
че водещият задава максимално кратки и стегнати въпроси и не се на-
месва по никакъв друг начин. Дори само тези формални обстоятелства 
дават основание да се съмняваме във възможността да бъде проведена 
смислена дискусия по каквато и да е тема, камо ли ако очакваме водещи-
ят да се държи като журналист, който активно общува със събеседници-
те си, а не просто мери времето и дава думата. Да не говорим за опити да 
се опровергават неверни твърдения, направени от кандидатите, за ня-
кои от които това е първи (и може би последен) шанс да попаднат „под 
светлините на прожекторите“ и те се възползват максимално без оглед 
на средствата. А водещите са принудени, за да спазят закона, просто да 
следят всеки да получи отреденото му време и не могат да влизат в дис-
кусии. В споразумението между БНТ и политическите партии изрично 
е записано, че водещите определят въпросите и следят кандидатите да 
имат равна възможност за участие и еднакво време за отговори. Воде-
щите нямат никакви права или задължения, свързани с истинността на 
твърденията, правени от кандидатите – единствената възможност за 
опровержение е дадена на останалите кандидати, ако преценят. 

Под благовидните си намерения да създаде равнопоставеност това 
законово изискване всъщност създава уравниловка – то заличава значе-
нието на това, коя партия каква (потенциална) електорална тежест има, 
и отнема правото на обществените медии да прилагат журналистически 
критерии (информационни ценности) в подбора на участниците и на-
чина на представянето им. Това не важи за частните медии, които имат 
право да подбират по собствена преценка кои кандидати да канят, колко 
време и под каква форма да им предоставят. Отделен въпрос е дали из-
общо трябва да съществуват платени форми на участие в редакционно-
то съдържание – може ли едно задаване на въпроси срещу заплащане 
да бъде изобщо наречено интервю? Още повече, че, както са установили 
наблюдателите от ОССЕ, липсва ясно разграничение между платеното и 
редакционното съдържание. 

Този нов момент в кампанията за изборите на 11 юли само допъл-
нително обостря отдавнашния проблем с механичното изваждане на 
предизборните кампании от рутинното журналистическо отразяване на 
актуалните събития в новините и предаванията. Тази практика е проб-
лематизирана и от международните наблюдатели в двата им доклада 
(от април и юли): „При липсата на яснота дали съдържанието на новини-
те може да бъде прието за предизборна агитация, както БНТ, така и БНР 
като цяло се въздържаха от отразяване на кампанията в новинарските 
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си програми“8. Подобна практика имат и частните телевизии, независи-
мо от различното законово третиране, от което се ползват. Наблюдате-
лите, които са провели самостоятелен медиен мониторинг, отбелязват 
„ограниченото отразяване в новинарските емисии и статии, практиче-
ската липса на разследващи или аналитични репортажи, както и плате-
ните политически агитационни материали, представени като новини“9 
и като цяло „липсата на задълбочено журналистическо отразяване в раз-
рез с международните стандарти“10.

Данните за средствата, платени от партиите за медийно отразяване, 
показват, че кампанията за изборите на 4 април е била рекордно скъпа, 
а тази през юли – сравнително скромна. И в двете кампании най-мно-
го средства са отишли в трите национални телевизии: БНТ, Би Ти Ви и 
„Нова“. И в двете кампании най-много средства за медийно отразяване са 
дали ВМРО, „Воля“ и НФСБ, които на изборите през април се явяват по-
отделно (ВМРО и Патриотична коалиция – „Воля“ и НФСБ“)11, а през юли 
се обединяват в коалиция „Българските патриоти – ВМРО, „Воля“ и НФ-
СБ“12. Доколко платеното отразяване е фактор за поведението на журна-
листите в дискусиите и интервютата, е трудно да се каже, тъй като и във 
форми, обявени като безплатни, журналистите все така не се противо-
поставят на конкретни недоказани или потвърдено неверни твърдения 
на кандидатите. Вероятно част от обяснението се крие в разбирането, че 
журналистите трябва да бъдат неутрални и да не влизат в диалог с кан-
дидатите (този въпрос е разгледан подробно по-нататък). 

8 Международна мисия за наблюдение на избори. България, предсрочни пар-
ламентарни избори, 11 юли 2021 г. Становище за предварителни констатации 
и заключения, с. 17 [online]. [Цитирано на 10 октомври 2021]. Достъпно на: 
https://www.osce.org/odihr/492622.
9 Международна мисия за наблюдение на изборите. България, Парламентарни 
избори, 4 април 2021. Становище за предварителни резултати и заключения,  
с. 15 [online]. [Цитирано на 10 октомври 2021]. Достъпно на: https://www.osce.
org/odihr/elections/bulgaria/482801.
10 Международна мисия за наблюдение на избори. България, предсрочни парла-
ментарни избори, 11 юли 2021 г., с. 3.
11 Отворен парламент. Рекордно скъпа предизборна кампания в медиите 
[online]. 1 април 2021 [Цитирано на 10 октомври 2021]. Достъпно на: https://
openparliament.net/2021/04/01/ рекордно-скъпа-предизборна-кампания/.
12 Отворен парламент. Кампанията за парламентарните избори със скромни 
разходи за медии. 9 юли 2021 [online]. [Цитирано на 10 октомври 2021]. Достъп-
но на: https://openparliament.net/2021/ 07/09/кампанията-за-парламентарни-
те-избор/.
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Големите разкази

Обобщението на основните разкази в двете кампании и разпределе-
нието им според партиите-разказвачи е представено на фиг. 1 (за цен-
ностното позициониране на партиите е използван и анализът на Ста-
нислав Додов и Ивайло Динев „Политически компас на изборите – как се 
позиционират партиите“13).

Фиг. 1. Основни разкази и подкрепяни ценности по партии

Източник Авторът

От това разпределение е видно, че има разделение между партиите 
според основните наративи, но има и припокривания, т.е. по някои теми 
се образуват дискурсивни коалиции, които правят тези разкази по-ви-
дими. Партия ГЕРБ изпъква в позицията сама срещу всички и налага 
разказа за „откраднатите избори“, подобен на този, използван от Доналд 
Тръмп и наречен от американските медии „голямата лъжа“. Т.нар. пар-
тии на протеста „Демократична България“ и „Изправи се! Мутри вън!“ 

13 ДОДОВ, Станислав, Ивайло ДИНЕВ. Политически компас на изборите – как се по-
зиционират партиите. Дневник [online]. 29 март 2021 [Цитирано на 10 октомври 
2021]. Достъпно на: https://www.dnevnik.bg/izbori_2021/2021/03/29/4191136_
politicheski_kompas_na_izborite_kak_se_pozicionirat/?fbclid=IwAR2_bAFrK2eKE5D
Ee4t3Iq__2G7A9VAiWjcXhrky5r1d6v9Ls1OCfH3ZFCI.
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са силно фокусирани върху управлението на ГЕРБ и мотива за „открад-
натата държава“. Този разказ е споделен от БСП, ИТН и някои от т.нар. 
патриотични формации – ВМРО се въздържа по тази тема като част от 
управлението до момента. Голяма група формации споделят общи на-
ративи в духа на „традиционните ценности“ и негодуванието срещу ЕС 
(„Откраднатата свобода“ и „Откраднатият суверенитет“). Тези разкази 
взаимно се преплитат и допълват, а темите и посланията, чрез които се 
реализират, в голяма степен съвпадат с установените в изследване на 
Центъра за изследване на демокрацията „четири дезинформационни 
послания“, разпространявани по време на кампанията през март в соци-
алните медии: за Ковид-19, за руските енергийни проекти, за Зеления 
пакт на ЕС и за лицемерието на ЕС14. 

Кампанията през пролетта е доминирана от темата Ковид-19, показ-
ват докладите на СЕМ15 и международните наблюдатели. Важно обстоя-
телство в случая е, че водещи говорители по темата в експертно качество 
влизат в листите на различни партии: Александър Симидчиев в „Демок-
ратична България“, Андрей Чорбанов в „Има такъв народ“, Атанас Ман-
гъров в „АБВ“, а тогавашният министър на здравеопазването Костадин 
Ангелов е кандидат от ГЕРБ. Освен вече съществуващия проблем със 
сблъсъка на противоречиви експертни мнения по темата това добавя и 
още едно измерение към проблема: отношението към пандемията, мер-
ките и ваксините се превръща във въпрос на политическа ориентация. 
Тоест ако човек е потенциален избирател на определена партия, следва 
да споделя отношението на съответния експерт към темите, свързани с 
Ковид-19, и обратното – ако вярва в и споделя мнението на определен 
експерт, следва да се разпознае като избирател на съответната партия. 
Силното политизиране на темата, както и активната дезинформацион-
на кампания в социалните медии създават предпоставки да се очакват 
дезинформационни послания и в телевизионния ефир. Още повече че 
през темата Ковид-19 се прокарват всички останали разкази, а партии-
те се представят като борци срещу лошата власт – национална и евро-

14 Център за изследване на демокрацията. Четири популярни (дезинформа-
ционни) послания по време на кампанията за парламентарни избори в България 
през 2021 г. Policy brief no. 99, април 2021 г. [online]. [Цитирано на 10 октомври 
2021] Достъпно на: https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/
files/2021_04/BRIEF_99_BG_WEB.pdf.
15 Доклад за специализираното наблюдение на предизборната кампания за 
45-о народно събрание. СЕМ [online]. 29 април 2021 [Цитирано на 10 октомври 
2021]. Достъпно на: https://www.cem.bg/controlbg/1362.
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пейска. В предизборни формати и на трите телевизии има конкретни 
случаи на политици, които правят неверни или неподплатени с никакви 
факти твърдения, останали без каквато и да е журналистическа реакция 
(фиг. 2). 

Фиг. 2. Участия на лидера на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов в 
различни формати в трите национални телевизии БНТ, Би Ти Ви и „Нова“
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Фрапантен е случаят в „Панорама“, която в кампанията през март е 
поле за предизборни изяви. Представителката на „Атака“ Анелия Дуле-
ва, която говори първа според регламента, прави близо триминутно из-
казване. В него се съдържат най-популярните конспиративни теории за 
вируса и ваксините: партия „Атака“ е за „прекратяване на здравния фа-
шизъм“, тъй като „112 000 пенсионери са починали от това, че в болни-
ците не се лекуват останалите заболявания“; „ваксинацията няма да по-
могне“, защото това е „лабораторен вирус, направен от човешка ръка“ и 
в него има РНК на ХИВ, а ХИВ вирусът напада имунитета на човека, така 
че „имунитет от ваксинация за съжаление няма да получим“; доклад от 
2010 г. на фондация „Рокфелер“ показва, че пандемията е „световно пре-
разпределение на ресурси и световно богатство. Богатите ще стават все 
по-богати, а бедните – все по-бедни“. Водещият Бойко Василев, който е 
един от най-опитните и ерудирани телевизионни водещи, просто казва 
„добре“ и дава думата на следващия участник16. 

Анелия Дулева участва и в дискусионния формат на БНТ „Избори 
2021: Надпреварата“ през юли17, където отново говори срещу „експери-
менталните ваксини“ и заявява, че „Ковид ще приключи тогава, когато 
се усвоят едни милиарди от Европейския съюз“. На финала на изказване-
то ѝ се провежда диалог с водещата Добрина Чешмеджиева, който може 
да се използва като илюстрация на това, което наричаме „постистина“:

Водещата: Мнения, разбира се, всякакви. Аз пък видях как една 
от създателките на ваксината „Астра Зенека“ я аплодираха на 
„Уимбълдън“, на един от мачовете онзи ден. 
А. Дулева: Аз видях как една жена се парализира от такава вак-
сина, всеки вижда различни неща.
Водещата: Може би всеки вижда различни неща, защото има 
различни неща. Разбира се, различни гледни точки.  

Колкото и да сме критични към отделните журналисти, те не мо-
гат еднолично да поемат отговорността да се ангажират да следят за 
верността на фактите, изнасяни от кандидатите, ако това не е взето 
като редакционно решение. Има редица въпроси, които журналистите 
не могат просто да решават в движение: кое е факт и кое – мнение, кое 

16 Панорама, БНТ, 19 март 2021. Достъпно на: https://bnt.bg/news/panorama-
19032021-293276news.html.
17 ИЗБОРИ 2021: Надпреварата. БНТ. 1 юли 2021 г. Достъпно на: https://www.
facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=186852599952115.
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да бъде опровергано и кое – не, кое може да бъде опровергано и кое 
не може. В условията на нарастваща политическа поляризация и осо-
бено по време на предизборни кампании, когато журналистите особе-
но много внимават да не бъдат обвинени в пристрастност и липса на 
обективност, решението дали оспорваме твърдението на един поли-
тик, а на друг – не, може да предизвика недоволството на зрителите, 
оправдано или не. В условията на широко разпространен агресивен 
популистки дискурс може да се окаже, че журналистът трябва да се 
намесва непрекъснато, за да опровергава или уточнява направените 
изказвания. Да не говорим, че в много случаи не става дума за отделно 
невярно твърдение, а за цялостното рамкиране на даден проблем или 
за конспиративна теория, където простото маркиране на нещо като 
„невярно“ не върши работа. Има и случаи, в които зад спорни твърде-
ния стои реално съществуващ проблем. И накрая, може ли един жур-
налист да знае всичко? 

Каква е ролята на водещите на предизборните дебати, е въпрос, 
който трябва да бъде решен от самите медии, а в случая на обществе-
ните – и обсъден с политическите партии и държавните институции. 
Темата е особено горещо обсъждана в САЩ от няколко години в резул-
тат на явлението „Тръмп“. Американската традиция на телевизионни-
те президентски дебати предполага водещият (модераторът) да оста-
не невидим и само да насочва разговора между кандидатите. Разбира 
се, там те са само двама, което значително улеснява нещата. До 2016 г.,  
когато вече не е толкова лесно, защото единият от кандидатите е До-
налд Тръмп. Медиите вече са регистрирали огромен брой неистини, 
изречени от кандидата, и натискът върху организаторите на дебатите 
да се вземат мерки е огромен. Но Джанет Браун, която оглавява Коми-
сията за президентските дебати, смята, че „не е добра идея модера-
торът да служи като Енциклопедия Британика“18. Според комисията, 
която избира журналистите, които да модерират президентските де-
бати, работа на кандидатите е взаимно да проверяват твърденията си. 
Лукас Грейвс от Училището по журналистика и масова комуникация в 
Университета на Уисконсин обаче е на различно мнение: „...опасността 
в това да оставиш кандидатите да се проверяват взаимно е, че това не 

18 DISIS, Jill, Brian STELTER. Debate commission chief: Candidates should fact-check 
each other.CNN.com [online]. 25 September 2016 [cited10October 2021]. Available 
from: https://money.cnn.com/2016/09/25/media/janet-brown-presidential-de-
bate/index.html?source=zacks.
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ни води непременно по-близо до истината“19. Съдейки по българските 
предизборни дебати, политиците се ангажират с опровергаване на съ-
перниците си само когато те или партията им са лично засегнати. Като 
имаме предвид и очертаното по-горе дискурсивно припокриване меж-
ду редица партии, това означава, че дори и най-популярните и най-чес-
то опровергавани лъжи за Ковид-19 и ваксините в общия случай биват 
отминавани без реакция. 

Макар че все още не предлагат проверка на фактите, която да е 
видима на екрана, докато тече излъчване на събитие на живо, оби-
чайна практика на водещите телевизии е да съобщават за установени 
неверни твърдения непосредствено след края на предаването. Опити 
за проверка на фактите в реално време вече се правят – през декем-
ври 2020 г. израелската телевизия „Ченъл 13 нюз“ (Channel 13 News) 
предложи на своите зрители проверка на фактите в реално време, раз-
казва в. „Аарец“ в статия с красноречивото заглавие „Рядка гледка по 
израелската телевизия: проверка на заблуждаващата реч на Нетаняху 
в реално време“20. Докато премиерът Бенямин Нетаняху произнася 
реч, излъчвана на живо по телевизията, на екрана се изписва инфор-
мация, опровергаваща думите му. А веднага след края на излъчване-
то журналисти от телевизията опровергават още от твърденията на 
министър-председателя. Вече четири години екип от университета 
„Дюк“ начело със създателя на „Политфакт“ Бил Адеър, работи по съз-
даването на приложение, базирано на изкуствен интелект, което да 
показва на екрана проверка на фактите в реално време21. Концепцията 
разчита на презумпцията, че много политици повтарят сходни твър-

19 GOLSHAN, Tara. The importance of fact-checking the debate in real time, according 
to an expert. Vox.com [online]. 26 September 2016 [cited10October 2021]. Available 
from: https://www.vox.com/2016/9/26/13063004/real-time-fact-checking-debate-
trump-clinton.
20 STERN, Itay. A Rare Sight on Israeli TV: Network Live Fact-checks Netanyahu's 
Misleading Speech. Haaretz. com [online]. 3 December 2020 [cited10October 2021]. 
Available from: https://www.haaretz.com/israel-news/a-rare-sight-on-israeli-tv-net-
work-live-fact-checks-netanyahu-s-misleading-speech-1.9345419.
21 ADAIR, Bill. The lessons of Squash, Duke’s automated fact-checking platform. Poyn-
ter.org [online]. 16 June 2021 [cited10October 2021]. Available from: https://www.
poynter.org/fact-checking/2021/the-lessons-of-squash-the-first-automated-fact-
checking-platform/.
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дения. Софтуерът „слуша“ политическата реч, конвертира я в текст и 
свързва ключовите думи с вече направени проверки на фактите. Ако 
бъде уловено погрешно или подвеждащо твърдение, приложението 
показва съобщение за това на екрана на зрителя и го препраща към 
уебсайт за повече подробности. Макар програмата все още да не е „го-
това за праймтайма“, по думите на Адеър, очевидна е необходимостта 
да се търсят технологични и журналистически решения на проблема с 
проверката на фактите в реално време. 

Проблемът с изнасянето на дезинформация в националния теле-
визионен ефир може да се определи като по-значим от дезинформа-
цията в социалните медии. Поради комбинацията от авторитетна ме-
дия и авторитетен източник (кандидат за парламента, за президент и 
пр.) дезинформацията не просто се приема и се превръща в допустима 
гледна точка, в „алтернативни факти“ – тя се легитимира заедно с ней-
ните носители. По един начин звучи, когато четеш за „пЛандемията“ 
във „Фейсбук“ публикация от групата „Измамата К0вид-19“, в която 
ключовите думи са изписани умишлено погрешно, за да не бъдат за-
сечени от алгоритмите на платформата, и по съвсем друг, когато чу-
ваш същите неща, но изречени по телевизията от кандидат за наро-
ден представител. Ако първото създава усещането за нелегалност, за 
неофициалност, то второто внушава на зрителите, че информацията 
им е вярна, а възгледите им са „правилни“ и широко споделени. По 
този начин утвърдените медии спомагат за превръщането на дезин-
формационни твърдения и манипулативни разкази във „всекидневни 
клишета“, които подменят фактите и запълват липсите в познанието, 
като се приемат като естествени по подразбиране и не се подлагат на 
критично осмисляне22. Такъв е случаят с разказа за „борбата с джен-
дър идеологията“ и „спирането“ на Истанбулската конвенция и Пакта 
за миграцията като два опита за „натрапване“ на чужди за България и 
българите ценности и хора. Т.нар. патриотични формации и БСП обра-
зуват „широк фронт“ за защита на традиционните ценности, докато в 
същото време се конкурират кой има повече заслуги за „победите“23. 

22 ВАЦОВ, Димитър. Цит. съч., с. 120.
23 Предизборни дебати: Финални спорове и мнения. Нова телевизия [online]. 9 
юли 2021 [Цитирано на 10 октомври 2021]. Достъпно на: https://nova.bg/ news/
view/2021/07/09/332979/предизборни-дебати-финални-спорове-и-мнения/.
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Изглежда, че както в политическата реч, така и в медийното ѝ отразя-
ване този разказ вече е придобил статута на всекидневно клише и се 
приема като верен по подразбиране.

Към тази картина следва да се добави и още един елемент: роля-
та на партийните телевизии. Те допринасят за очертаната в начало-
то монологичност, като създават и налагат партийните разкази сред 
твърдите ядра от съмишленици, а същевременно ги популяризират 
широко в социалните медии през различни свързани страници и 
групи. Макар че „най-малко четири национални телевизионни кана-
ла официално са собственост на политически партии или на техните 
лидери“24, в своя доклад от юли 2021 г. СЕМ нарича партийните теле-
визии „идейно близки“25 до определени партии: телевизия „Алфа“ и 
„Атака“, СКАТ и НФСБ, БСТВ с БСП, „България 24“ и ВМРО, 7/8 тв с пар-
тия ИТН. Тези доставчици „реално правят безплатна агитация в полза 
на определени партии“, при това без да дават думата на никакви дру-
ги политически сили, установява медийният регулатор. Експертите, 
които се канят, също са близки до съответните партии или подкрепят 
защитаваните от партиите тези. Специално внимание изискват изра-
зяваните от партиите позиции по темата Ковид-19 и ваксинирането 
поради важността и остротата на проблема. „България 24“ и СКАТ не 
акцентират върху темата за пандемията и ваксините, а се занимават 
по-скоро с организацията на изборите и социални въпроси (а благода-
рение на ВМРО – и с традиционните ценности). Другите три партийни 
телевизии, особено активни в кампанията през март, налагат следни-
те послания (фиг. 3):

24 Международна мисия за наблюдение на избори. България, предсрочни пар-
ламентарни избори, 11 юли 2021 г., с. 16.
25 СЕМ. Специализиран мониторинг на аудио- и аудио-визуално съдържание за 
парламентарния вот на 11 юли 2021 г. 
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Фиг. 3. Темата Ковид19 в три партийни телевизии, март 2021 г.

Източник Мониторинговият доклад на СЕМ от април 2021 г. и 
наблюдения на автора

Всички теми във всички предавания на 7/8 тв са интерпретира-
ни през критика към Борисов и управлението му. Същото се отнася и 
за Ковид-19 – лансира се тезата, че затварянията и мерките, които се 
налагат, имат други, политически цели и предизборни цели (да осигу-
рят на управляващите предимство на изборите, да уплашат хората и 
пр.). И по тази тема, както в политически план, липсва плурализъм –  
основните говорители са д-р Андрей Чорбанов и д-р Георги Тодоров 
(и двамата кандидати за народни представители от ИТН), както и доц. 
Атанас Мангъров. Активно се агитира против ваксините и ваксинира-
нето, коментира се неблагонадеждността на ваксините, разказват се 
истории за пострадали от ваксините, говори се за дискриминация и 
медицински фашизъм26. 

Цялостният подход на партия ИТН по време и на двете кампании 
се характеризира с демонстрация на самодостатъчност – партията 

26 Д-р Георги Тодоров за медицинския фашизъм. Студио Хъ. Sedemosmi.tv 
[online]. 19 март 2021 [Цитирано на 10 октомври 2021]. Достъпно на: https://
sedemosmi.tv/production/ студио-хъ-д-р-георги-тодоров-19-03-2021/.
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прави кампания в собствената си телевизия, която е платена и достъп-
на само за част от аудиторията, избрала да я използва. В периода на 
двете предизборни кампании обаче 7/8 тв разпространява безплатно 
онлайн съдържанието си, удостоверява мониторингът на СЕМ. ИТН е 
сред партиите, които най-активно използват „Фейсбук“27. Страницата 
Слави Т. Трифонов има 648 209 последователи28, а официалната пар-
тийна страница „Има Такъв Народ“ е със 114 347 последователи29. Има 
десетки страници на партийните структури по места и множество гру-
пи, най-голямата от които е „ПП – Има Такъв Народ“30 с близо 211 000 
членове. Страницата 7/8 тв е със 137 828 последователи 31, като от-
делните предавания имат свои страници. По този начин партията из-
гражда собствена публична сфера около собствената си телевизия и 
присъдружните ѝ „Фейсбук“ канали. Първото си интервю в национа-
лен ефир лидерът на ИТН дава едва в края на август – на Бойко Василев 
за БНТ32. 

ГЕРБ, подобно на ИТН, също използва „Фейсбук“ като алтернативен 
канал за предизборна агитация. След Слави Трифонов Бойко Борисов е 
политикът с най-висока активност в социалната медия, свидетелства 
цитираното изследване на ЦИД. Официалната страница на Борисов 
има 311 665 последователи33, но взаимодейства активно със страни-

27 Институт за развитие на публичната среда. Партийната реклама във „Фейс-
бук“ – разходи и послания (обобщение). Отворен парламент [online]. 31 май 
2021 [Цитирано на 10 октомври 2021]. Достъпно на: https://openparliament.net/ 
2021/05/31/партийната-реклама-във-фейсбук-разхо/.
28 Слави Т. Трифонов. Facebook [online] [Cited 10 October 2021]. Available from: 
https://www.facebook.com/STTrifonov.
29 Има Такъв Народ. Facebook [online] [Cited 10 October 2021]. Available from: 
https://www.facebook.com/ppimatakuvnarod.
30 ПП – Има Такъв Народ. Facebook [online] [Cited on 10.10.2021]. Available from: 
https://www.facebook.com/groups/200387510516675.
31 7/8 TV. Facebook [online] [Cited 10 October 2021]. Available from: https://www.
facebook.com/SedemOsmiTV.
32 Слави Трифонов специално за БНТ: Правителство с мандат на БСП е невъз-
можно. BNT.bg[online] [Цитирано на 10 октомври 2021]. Достъпно на: https://
bnt.bg/news/slavi-trifonov-specialno-za-bnt-pravitelstvo-s-mandat-na-bsp-e-
nevazmozhno-297941news.html.
33 Boyko Borissov. Facebook [online] [Cited on 10 October 2021]. Available from: 
https://www.facebook.com/boyko.borissov.7.
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ците на партия ГЕРБ (основната страница34 има 41 792 последовате-
ли, другите имат далеч по-малко) и десетки групи. За разлика от ИТН 
обаче ГЕРБ използва комбинация от канали, по които разпространява 
посланията си. В рамките на основния разказ „Откраднатите избори“ 
от ГЕРБ най-вече атакуват служебното правителство и президента, а 
в по-широк контекст се правят паралели със смяната на властта на 9 
септември 1944 г.: Борисов обвинява останалите партии в 45-ия пар-
ламент, че му устройват Народен съд, а съпартийците му сравняват Бо-
рисов с Никола Петков (Татяна Ваксберг от „Свободна Европа“ доказва 
убедително несъстоятелността на подобни сравнения35).

Основен рупор на тази кампания е ПИК тв, която е отразила един-
ствено кампанията на ГЕРБ-СДС с основен фокус върху организацията 
на изборите и темата за машинния вот. Акцентира се върху очакването 
изборите да бъдат компрометирани, показва наблюдението на СЕМ36. 
Според медийния мониторинг на международните наблюдатели ГЕРБ 
е получила значително телевизионно отразяване в новините и по вре-
ме на двете кампании, при това с предимно положителен или неутра-
лен тон. Сред наблюдаваните онлайн медии се открояват „24 часа“, 
„Блиц“, dir.bg и Vesti.bg, които видимо подкрепят ГЕРБ37. Проверките, 
направени от журналисти, на твърдения на ГЕРБ и Борисов показват, 
че бившите управляващи не се свенят да използват неверни факти, ко-
гато това обслужва партийния им интерес (фиг. 4).

34 Политическа партия ГЕРБ. Facebook [online] [Cited on 10 October 2021]. 
Available from: https://www.facebook.com/PPGERB.
35 ВАКСБЕРГ, Татяна. Кое е вярното: Дали отношението към Бойко Борисов днес 
е като към Никола Петков през 1947 г. Свободна Европа [online]. 23 юли 2021 
[Цитирано на 10 октомври 2021]. Достъпно на: https://www.svobodnaevropa.
bg/a/31374065.html.
36 СЕМ. Специализиран мониторинг на аудио- и аудио-визуално съдържание за 
парламентарния вот на 11 юли 2021 г. 
37 Международна мисия за наблюдение на избори. България, предсрочни пар-
ламентарни избори, 11 юли 2021 г., с. 17.
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Фиг. 4. Твърдения на ПП ГЕРБ и Бойко Борисов, опровергани 
от журналистически проверки на фактите
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Изводи и дискусия

Докато световните изследвания върху дезинформацията са пос-
ветени преимуществено на онлайн медиите и социалните медии, в 
България се налага различен фокус – върху лекотата, с която дезин-
формацията и конспиративните теории се разпространяват чрез ут-
върдените медии, и то тези с най-голяма аудитория – трите национал-
ни телевизии БНТ, Би Ти Ви и „Нова“. При това в моменти, когато от 
журналистите и медиите се очаква повишено внимание и към тях са 
насочени повишени очаквания – предизборните кампании. Съществу-
ват политически и законодателни ограничения, особено що се отнася 
до обществените медии, а, изглежда, съществуват и финансови пред-
поставки журналистите и медиите да не могат да отговорят на пови-
шените очаквания на публиката. Политическите партии, разказвачите, 
също не улесняват работата на журналистите, без значение дали става 
дума за утвърдени партии, или нови претенденти за властта – исти-
ната и отговорността лесно отстъпват пред целесъобразността. Още 
повече че независимо от идеологическото си позициониране по теми 
като Ковид-19, националните интереси и националните ценности се 
образуват широки дискурсивни коалиции, които правят разказите на 
участващите партии още по-видими и дори преобладаващи. 

Очертаните характеристики на предизборните кампании като мо-
нологичност, предпочитание на партиите към платените интервюта 
и липсата на реален дебат дори в дискусионните формати, съчетани с 
обезличаването и формализирането на журналистическите роли, во-
дят до изтъкнатия вече основен проблем: изваждането на предизбор-
ните кампании от полето на журналистиката. Връщането им обратно 
е не просто условие за предотвратяване на дезинформацията в нацио-
налния телевизионен ефир, а същностна предпоставка за възстановя-
ването на базисните отношения между медиите и политиката, между 
журналистите и политиците. Те по условие не могат да бъдат част от 
една и съща схема, не играят една и съща скъпоплатена „игра“, предста-
вена като шоу за публиката – работата на журналистите е да питат, да 
се съмняват, да проверяват и да изобличават лъжите, когато ги срещ-
нат. За да се случи това обаче, не е достатъчно да бъдат предоговорени 
правилата на медийното отразяване на предизборните кампании. Не-
обходима е обща медийна среда, в която качествената журналистика е 
правило, не изключение. 
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ПУШКАТА ГРЪМНА: НАДИГАНЕТО НА МАКЕДОНИЗМА 
СЛЕД БЪЛГАРСКОТО ВЕТО1

Димитър Вацов

Abstract. The paper presents the findings from a media monitoring of the Macedo-
nian media online (news websites and blogs) in the period from January 1 th , 2020 
to April 4 th , 2021. The study is conducted via SENSIKA, an automated system for 
media monitoring. It is attuned to detect the nationalist-populist discourses and the 
anti-Bulgarian speech as a part of them. SENSIKA shows that for the year of 2020 
the frequency of use of the vocabulary of the Macedonian nationalist-populism ris-
es more than five times. The papers containing keywords from this vocabulary are 
concentrated in the last four months of the year. The rise of the Macedonian nation-
alism is a direct response to the rising Bulgarian political pressure finalized in the 
end of 2020 with imposing veto to the start of the negotiations for EU accession. 
Moreover, being under double media siege – from Bulgaria and from the internal op-
position – Zoran Zaev and his pro-European and pro-liberal government are forced 
to harden their official position quoting the nationalist talking points: “the identity 
and the language are not negotiable”.
Key words: Macedonia, online media, national-populism

1 Текстът е разработен в рамките на изследователски проект „Политически 
употреби на Възраждането: исторически наследства и съвременност“, финанси-
ран от ФНИ през декември 2017 г. Оригиналната му публикация е в Критика и 
хуманизъм, кн. 56, бр. 1 (под печат). 
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В предишното изследване на македонските медии онлайн, осъ-
ществено със същата методика и от почти същия екип2, констатирах-
ме, че македонизмът (македонската версия на националпопулизма) 
през 2019 г. е значително приглушен: пред реалната перспектива за 
членство на страната в НАТО и ЕС, отворила се след подписването на 
Преспанския договор с Гърция, тамошните политически и културни 
елити по онова време бяха постигнали стабилен проевропейски кон-
сенсус, при което дори ВМРО-ДПМНЕ бе смекчило националистическа-
та си реторика от времето на Груевски. Съответно почти всички медии 
там – с няколко на практика маргинални изключения – се опитваха да 
поддържат политически коректен проевропейски език и високо ниво 
на политическа неутралност и журналистически професионализъм. По 
това време македонската медийна среда със своята чистота рязко кон-
трастираше на българската, в която националпопулистките дискурси 
вече (след 2013 г.) бяха дълбоко просмукани и съответно масово тира-
жирани за различни тактически и стратегически цели. И все пак дори 
и тогава ние констатирахме, че националпопулизмът в Северна Маке-
дония не е изчистен, а е само приглушен: отделни колумнисти в ролята 
на „алтернативната гледна точка“ поддържаха езика на македонизма 
в готовност за експанзия. Тогава прогнозирахме, че са възможни два 
сценария, при които този „зареден пищов“ може гръмне: 1) Ако на Се-
верна Македония бъде отрязан пътят за присъединяване към НАТО и 
ЕС (тогава изглеждаше по-вероятно такъв блокаж да наложи Франция, 
а не България), 2) Ако те бъдат приети бързо и без твърде много усло-
вия в двата съюза, така че – както впрочем се случи в България – поли-
тическите им елити да изгубят приличие и да започнат да използват 
националпопулизма като инструмент за блокиране на европейския и 
международния контрол върху локалното преразпределение на блага.

Случи се първият сценарий: Северна Македония влезе в НАТО, но 
България (а не Франция) наложи вето върху старта на преговорите ѝ 
с ЕС. И „зареденият пищов“ на македонизма – пушката на стената по 
Чехов – гръмна!

Как стана това?

2 ALEKSIEV, Buryan, Konstantin PAVLOV, Dimitar VATSOV. A loaded gun National 
populism in North Macedonia. Eurozine.com [online]. 1 April 2020. Available from: 
https://www.eurozine.com/a-loaded-gun/. 
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Българското вето като катализатор 
за надигането на македонизма

Настоящото изследване, както и предишното, е направено с авто-
матизираната система за медийни анализи SENSIKA3. Припомняме, че 
SENSIKA проверява в реално време и архивира съдържанието на над 
100 новинарски сайтове и блогове на македонски език. Системата за-
пазва всички съдържания на собствени сървъри, така че те са достъп-
ни дори и когато по-късно са заличени от архива на медията, която ги 
е публикувала. Архивът на SENSIKA от статии и постове на македонски 
език за периода 1 януари 2020 – 4 април 2021 г. е текстовият корпус, 
върху който са направени автоматизирани честотни анализи, както и 
количествени и качествени анализи на съдържанието, допълнително 
проведени от авторите на изследването. От текстовия корпус с цел 
ограничаване на терена са изключени социалните медии („Фейсбук“, 
„Туитър“ и др.).

За да бъде уловено надигането на „македонизма“ в медиите он-
лайн, чрез SENSIKA бяха направени редица търсения по ключови думи.

Търсенето, кумулиращо най-много резултати – т.е. откриващо 
най-много публикации, съдържащи ключовите думи, – бе чрез комби-
нацията „Гоце Делчев + бугар*“. 

Става дума за статии, в които не просто се говори нещо за българи-
те или България, но и изрично се споменава името на Гоце Делчев. Раз-
бира се, не всички провеждат или отразяват македонистки дискурс. 
Сред тях има чисто информативни, представящи исторически съби-
тия, има дори и немалко такива, които по един или друг начин се про-
тивопоставят на репертоара на македонския национализъм. Трябва 
обаче специално да се отбележи, че статиите, които споменават Гоце, 
не се отнасят задължително до личността му, а обхващат много по-ши-
рок дискурсивен диапазон. Забелязахме, че името на известния рево-
люционер в българо-македонския спор се е превърнало в емблема –  
метонимия – на въпроса за идентичността изобщо (така в момента е 
и от двете страни на границата!). Често статии, отнасящи се до съв-
сем други въпроси, споменават името на Гоце просто като реторичен 
ход – ход, чрез който се заема страна в езиковата игра на утвържда-
ване на колективна идентичност: македонска или съответно българ-

3 https://sensika.com/ 
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ска. Или пък името бива използвано, за да бъде изобличен противник, 
за когото се твърди, че „изменя“ на идентичността – „предател“ е или 
„родоотстъпник“. Казано иначе, името „Гоце Делчев“ в медиите както 
на македонски, така и на български език в много случаи е спряло да 
бъде лично име и се е превърнало в трансцендентално означаващо на 
националната идентичност. Всъщност „великанот Делчев“ има тази 
функция в македонския национален разказ така или иначе; стандарт-
но обаче, за разлика от Левски и Ботев, Гоце не е точно „център“ на 
българския исторически и литературен канон – от героите от втората 
редица е. Сега обаче, когато двата национални разказа са се сблъскали, 
честотата на споменаванията на Гоце рязко се качва, включително и 
в българските медии, и името му често поема ролята на трансценден-
тално означаващо също и на български език4.

В македонските медии онлайн обачеброят статии, споменаващи 
Гоце, е наистина впечатляващ: SENSIKA идентифицира общо 3033 пуб-
ликации за 2020 г. (1 януари – 31 декември 2020 г.). Освен това прави 
впечатление, че тяхното разпределение във времето е неравномерно: 
710 са публикациите през първите 8 месеца на годината, а три пъти 
повече статии са концентрирани в последното четиримесечие: след 9 
септември 2020 г. са регистрирани 2323 статии, съдържащи „Гоце 
Делчев + бугар*“.

4 Действително поради централния статут на „великанот Гоце Делчев“ в ма-
кедонския национален канон македонците – дори експертите в съвместната 
комисия и по-либералните македонски историци – се затрудняват да намерят 
формула, с която, без да нарушат канона си, да признаят за сериозни онези до-
кументирани негови изказвания, в които той се самозаявява като българин. За 
превръщането на идентичността на Гоце в централна медийна тема специал-
на роля обаче имат българските националпопулисти Каракачанов и Джамбаз-
ки, които още през 2019 г. започват да критикуват комисията и да превръщат 
идентичността на Гоце Делчев в медиен въпрос – вж. например: Каракачанов: 
Македония само ни използва, за да влезе в ЕС и НАТО. Segabg.com [online]. 09 
June 2019. Available from: https://www.segabg.com/node/73809. През 2020 г., как-
то се вижда от настоящото изследване, в техните редици с жар влиза Андрей 
Ковачев, евродепутатът от ГЕРБ. Всъщност именно те, изглежда, са постоянните 
медийни подпалвачи, които успяват да разгорят медийния спор около Гоце как-
то в българските, така и в македонските медии и така да го превърнат в транс-
цендентално означаващо на идентичността, което в крайна сметка не подлежи 
на компромисно договаряне.
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Съответно 9 септември в случая е възлова дата, защото на нея 
Красимир Каракачанов, тогава заместник министър-председател и во-
енен министър на България, отправя директна публична заплаха, че 
България ще блокира преговорите за еврочленство на РСМ, ако не се 
намерят решения на спорните исторически въпроси. На 17 септември 
съответно България внася в Брюксел обяснителен меморандум, с кой-
то поставя ултимативни условия, без чието изпълнение тя ще блокира 
старта на преговорите. И това реално са случва два месеца по-късно, 
на 17 ноември, когато в Съвета на ЕС тя налага вето върху началото 
на преговорите. Трябва да се отбележи, че в месеците след внасянето 
на обяснителния меморандум спира и работата на съвместната екс-
пертна комисия по историческите и образователните въпроси – като 
най-голям препъникамък пред разбирателството се оказва именно 
въпросът за идентичността на Гоце Делчев.

Тези политически събития превръщат въпроса за идентичността 
в централен за македонските медии и съответно водят до надигане на 
националпопулистките дискурси по-общо. Трябва също да се отбеле-
жи, че след като ветото веднъж е наложено, постепенно настъпва ус-
покояване – след Нова година има значим спад на честотата на публи-
кациите по темата: за сравним период (от 1 януари до 8 април 2021 г.)  
са публикувани 493 статии, съдържащи „Гоце Делчев + бугар*“, т.е. бли-
зо пет пъти по-малко, отколкото от 9 септември до края на 2020 г.

Графика 1. Честотно разпределение на статиите онлайн, съдържащи  
„Гоце Делчев + бугар*“ (брой публикации на ден; период 1 януари 2020 –  

8 април 2021 г.)

Пушката гръмна: надигането на македонизма след...



48

Без да навлизаме в детайлен анализ на съдържанието, подобен 
честотен анализ направихме и на българските медии онлайн, като из-
ползвахме огледални ключови думи: „Гоце Делчев + македон*“. Въпре-
ки разликата в мащаба – българската медийна среда е над два пъти 
по-голяма от македонската като аудитория, а и като брой медии –  
публикациите на български език са по-малко: 2153 статии за цялата 
2020 г. Тъй като уязвени от българското вето са македонците, логично 
е темата да е по-гореща при тях. И все пак, без да сме пускали тър-
сения назад в годините, с висока степен на достоверност може да се 
предположи, че 2020 г. реализира своеобразен бум в споменаванията 
на Гоце също и в българските медии – едва ли за него в друго време се 
е говорело толкова много. Това, че медийният интерес към Гоце след-
ва политическата конюнктура, се потвърждава от честотата на бъл-
гарските публикации през годината, при която кривата е структурно 
аналогична с македонската и очевидно е предопределена от полити-
ческите събития: само 468 публикации са регистрирани през първите 
осем месеца на 2020 г., докато от 9 септември до края на годината са 
идентифицирани 1685 статии на български език, съдържащи „Гоце 
Делчев + македон*“.

За да изключим грешка в заключенията ни относно надигането 
на македонизма – тъй като името „Гоце Делчев“, както посочихме, е 
семантично отворено, даже свръхотворено в момента, – тествахме и 
други ключови думи и съответно реалии, които са специфична част от 
македонисткия репертоар.

Една носеща конструкция на македонизма още от Титово време 
е антифашисткият антибългаризъм: чрез позоваване на историче-
ските събития от времето на Втората световна война българите често 
биват общо негативно етикетирани като „фашисти“ или „фашистички 
окупатори“. Честотният анализ показва, че засеченият още през 2019 г.  
ръст на антибългарското говорене в Македония продължава и през 
2020 г., като броят на подобни публикации почти се удвоява: епитетът 
„фашист*“ се прилага спрямо българите в 366 статии през 2019 г. и в 
688 публикации през 2020 г.

Въпреки общия ръст тук задължително трябва да се отбележи, че 
значим дял от тези публикации – поради това, че съдържат ключовите 
думи, те автоматично попадат в извадката – са всъщност опити за огра-
ничаване на антибългарската реторика. Основен протагонист на тези 
опити е самият премиер на Северна Македония Зоран Заев. Анализът 
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на съдържанието на статиите в пикови дни5 например показва, че в 
два от дните с най-много публикации, съдържащи „фашист* + бугар*“, 
а именно на 5 и 12 декември 2020 г. (съответно с 31 и 42 статии, съ-
държащи думите), става дума за статии, които представят изказвания 
на премиера Заев, който казва, че е добре „български“ да се изчисти от 
надписите на паметниците на жертвите на „фашистичкия окупатор“. 
В други случаи обаче –например пика от 30 декември 2020 г. – става 
дума за директна употреба на антибългарски дискурс: на тази дата 
Рашела Мизрахи, депутат от ВМРО-ДПМНЕ, опровергава Заев, като по-
казва снимки със свои родственици евреи, загинали в Треблинка зара-
ди „българските фашистички окупатори“.

При всички случаи основното натрупване на антибългарски пуб-
ликации, точно както е и при публикациите, съдържащи „Гоце Делчев 
+ бугар*“, е в края на 2020 г. (само 45 са публикациите до 9 септември, 
а 643 са статиите, съдържащи „фашист* + бугар*“ до края на година-
та). Това между другото показва, че редица политически изказвания от 
българска страна, според които антибългарският „език на омразата“ 
е мотив за налагане на ветото, са във висока степен фактически неос-
нователни – антибългарската реторика се активизира хронологично 
след ветото като реакция именно спрямо него. А в началото на 2021 г. 
тази реторика затихва.

Графика 2. Честотно разпределение на статиите онлайн, съдържащи 
„фашист* + бугар*“ (брой публикации на ден; период 1 януари 2020 –  

4 април 2021 г.)

5 Дни, в които се регистрира натрупване на повече от средния брой публикации 
за периода.
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Рязкото надигане на македонисткия дискурс през последните 
четири месеца на 2020 г. – като пряка реакция от налагането на бъл-
гарско вето върху старта на преговорите с ЕС – се потвърждава и чрез 
други търсения. Конститутивен елемент на македонисткия наратив 
още от Титово време е схващането, че партизанската комунистическа 
борба през Втората световна война, която до септември 1944 г. дейст-
вително има за свой пряк противник редовната българска армия (на 
територията на Македония, но и в границите на Царство България), е 
всъщност „народноосвободителна борба“. Оттук националистически-
те дискурси, независимо от дискредитирането на комунизма и разпа-
да на СФРЮ, продължават да честват и славят партизанските дейст-
вия в качеството им именно на „народноосвободителна борба“ (НОБ), 
начало на която е дадено на 11 октомври 1941 г. с партизанска акция 
в Прилеп (тази дата се чества като Денот на антифашистичкото вос-
тание). Търсенето по ключови думи от семантичното гнездо на НОБ 
и „антифашистичко востание“ показва значително активизиране и на 
тази част от македонисткия речник не само на споменатата дата (11 
октомври). Общо за 2020 г. SENSIKA регистрира 1078 публикации, съ-
държащи тези ключови думи, като по-голямата част от тях (667 ста-
тии) са отново през последното четиримесечие на годината, когато се 
развива и сагата с българското вето. В началото на 2021 г. отново има 
известно затишие (194 статии до 4 април).

Графика 3. Честотно разпределение на статиите онлайн, съдържащи 
„антифашистичко востание“, „народноосвободителна борба“ и техни 

производни (брой публикации на ден; период 1 януари 2020 – 4 април 2021 г.)
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Сходна е кривата на публикациите и при търсене по наименова-
нието на само една реалия от същия сегмент на македонисткия раз-
каз: АСНОМ (Антифашистичко собрание на народното ослободуванье 
на Македониjа). Пик от публикации има на 2 август – на тази дата през 
1944 г. се е състояло подготвеното от комунистите историческо съ-
битие и на нея то бива чествано, – но най-големите пикове, както и 
общото натрупване на публикации отново е през следващите месеци, 
когато България подготвя и налага ветото.

Графика 4. Честотно разпределение на статиите онлайн, съдържащи 
„АСНОМ“ (брой публикации на ден; период 1 януари 2020 – 4 април 2021 г.)

Примерите са достатъчни, за да се види, че кривата на публикаци-
ите е структурно сходна независимо от ключовите думи, чрез които са 
направени търсенията. Политическата подготовка от българска стра-
на, започнала публично с изказването на Каракачанов на 9 септември 
2020 г. и завършила с налагането и неколкократното препотвържда-
ване на ветото на България върху старта на преговорния процес, е съ-
битието, което отключва рязко активизиране на медийно говорене по 
исторически и идентичностни теми; оттук се усилват и македонистки-
те дискурси, а в частност и директното антибългарско говорене.
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Медийни войни. Двата основни дискурсивни фронта

При анализ на съдържанието на статиите от търсенията се вижда, 
че всъщност два са основните фактори, които пряко активизират ма-
кедонистките и антибългарските дискурси. Първо, това са изказвания 
и позиции от българска страна: на политици, експерти, журналисти. 
Доколкото Северна Македония за кандидатстването си в ЕС е полити-
чески зависима от България и дори от един момент нататък се оказва 
пряко блокирана от нашата страна, то македонските медии логично 
са свръхчувствителни – много повече от българските – към изказ-
ванията и позициите на българските институции и политици. И тъй 
като българските позиции са медийно свръхпредставени в македон-
ските медии, те неизбежно будят обществен резонанс, включително 
и под формата на отхвърляне, за което македонизмът и вграденият в 
него антибългаризъм дават готов ресурс – готови формули. Не тряб-
ва да се пропуска и това, че често и български говорители използват 
националпопулистки дискурс – при това най-често именно тези, кои-
то са медийно свръхактивни по темата за общата история, а и заемат 
високи институционални позиции по това време (като вицепремие-
ра Красимир Каракачанов и евродепутата Ангел Джамбазки от ВМРО, 
както и евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев). Те са и сред основни-
те дразнители, които предизвикват и получават македонистки отго-
вор. Трябва да вземем предвид и българския политически ландшафт, 
който в конкретния период изживява сътресение. В страната текат 
протести срещу управлението на ГЕРБ и Борисов, а ВМРО също е част 
от него. Така че представителите на ВМРО, както и някои представи-
тели на ГЕРБ се опитват да извлекат местни политически дивиденти 
от втвърдяването на националистическите позиции спрямо Северна 
Македония, включително и чрез резонанса, който техните изказвания 
предизвикват в македонските медии и който като ехо се връща и в 
България.

Освен това от готовите формули на македонизма тактически 
за вътрешнополитическа борба се възползва опозицията, най-вече 
ВМРО-ДПМНЕ, основната опозиционна партия, която е яхнала нацио-
нализма още по времето на Груевски, макар и да го е смекчила леко 
под ръководството на Мицкоски. През 2018 и 2019 г. – преди и след 
подписването на Преспанското споразумение – ВМРО-ДПМНЕ из-
ползва македонистки дискурс най-вече за да обвинява Заев и СДСМ в 
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„предателство“ заради смяната на името и другите отстъпки спрямо 
Гърция: тогава, както показахме в предишното изследване, усилени са 
най-вече антигръцките елементи от този репертоар. От 2019 г. обаче 
ВМРО-ДПМНЕ все по-често сменя посоката и преобръща нарастващия 
български външнополитически натиск в инструмент за вътрешнопо-
литически натиск срещу проевропейски настроеното правителство 
на Заев: колкото по-ултимативни послания се чуват от София, толко-
ва повече умерената и търсеща компромис реторика на Заев и прави-
телството изглежда колеблива и несигурна, а ВМРО-ДПМНЕ и други 
националистично настроени говорители насаждат подозрения и/или 
директни обвинения в национално предателство на същото правител-
ство6. Впрочем ще покажем, че българското вето помага на опозицията 
да разбие в края на 2020 г. медийната проевропейска и пролиберална 
хегемония, наложена дотогава от правителството, и до голяма степен 
да наложи националистическа дискурсивна хегемония.

Всъщност проевропейските и пролиберални говорители – екипът 
на Заев, президентът Пендаровски и др. – през 2020 и 2021 г. са в неле-
ка ситуация, тъй като са принудени да водят борба на два дискурсивни 
фронта: можем условно да ги наречем външен (български) и вътре-
шен (опозиционен). Те, от една страна, трябва да парират български-
те послания и позиции, особено по-радикалните от тях, да тушират 
разминаванията, исторически и политически, по въпроси на идентич-
ността и да търсят компромис със София. От друга страна, те трябва 
да парират и атаките от опозицията, която непрестанно ги обвинява, 
че търсейки компромис със София, предават националните интереси 
и „македонската идентичност, език и история“. Може на пръв поглед да 
изглежда парадоксално, но когато се навлезе в детайлите на публика-
циите, оказва се, че дискурсивната война не е толкова между българ-
ските и македонските националисти, а между либералните полици и 
говорители, от една страна, и националистите от двете държави – от 

6 „Заев е срам за државата, после вакви антидржавни ставови оставката е не-
миновен чекор. Нема Македонец кој не се срами од додворувањето на Заев кон 
бугарската влада на штета на македонските интереси. Зоран Заев го продава 
македонскиот идентитет, јазик и историја. Зоран Заев се откажа од Гоце Дел-
чев црвената линија на македонскиот идентитет“, велат од ВМРО-ДПМНЕ“ (От 
26 ноември 2020 г., 9 дни след официалното вето – https://a1on.mk/macedonia/
vmro-dpmne-zaev-e-sram-za-drzhavata-posle-vakvi-antidrzhavni-stavovi-ostavkata-
e-neminoven-chekor/).
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друга. Всъщност пролибералните и проевропейски сили в Северна Ма-
кедония се оказват под двойна дискурсивна обсада.

Първа медийна обсада (пикът в началото на май 2020 г.)

Българският натиск и опитите за дискурсивен отговор към него са 
видими и още преди ветото. Почти всички търсения например показ-
ват отчетлив пик на публикации в самия край на април и през първите 
десет дни на май 2020 г. – най-отчетлив е той при търсенето по клю-
човите думи „Гоце Делчев + бугар*“. Прегледът на съдържанието на 
статиите показва, че няколко са събитията, които отключват тази ме-
дийна активност, и всички те по един или друг начин имат за източник 
България. Параноично би било тук да се подозира някаква „българска 
конспирация“! По-скоро става дума за серия от събития, през които в 
крайна сметка македонските медии долавят промяната в официална-
та политика на България – промяна, която през есента реално довежда 
до ветото.

Първо, на 28 април 2020 г. македонският професор и бивш външен 
министър Денко Малески в предаването „Свободна зона“ на Георги 
Коритаров по българската тв „Европа“ констатира в ефир, че Кръсте 
Мисирков и Гоце Делчев са се самоопределяли като българи. Това по-
ражда неколкоседмична вълна от недоволство в македонските медии, 
като само през първите пет дни (29 април – 3 май 2020 г.) над 50 са пуб-
ликациите, които опровергават, „срамуват се“ или директно обругават 
Малески. Допълнителна „жега“ по случая дава и Каракачанов, който 
неколкократно бива цитиран иронично да казва за българска телеви-
зия, че Малески е „направил научно откритие“, но и от себе си прово-
кативно добавя, че „не само сме били, но и продължаваме да сме един 
народ“7. Разбира се, веднага се активира и вътрешнополитическият 
фронт на атака, в този случай срещу президента: редица медийни пуб-
ликации цитират ВМРО-ДПМНЕ, която официално обвинява Стево 
Пендаровски, че не уволнява своя съветник Малески за изказвания-

7 Тук и нататък при изброяванията на публикациите даваме линк само към една 
от изброените като пример: САБРИОСКИ, Сунаи. Ѓоргиев: Ако услов е откажу-
вање од Македонскиот јазик, преговорите со ЕУ не мора ни да почнат. Kanal5.
com [online]. 02 May 2020. Available from: https://kanal5.com.mk/karakachanov-ne-
samo-shto-sme-bile-tuku-i-prodolzhuvame-kako-eden-narod/a420375. 
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та му8, а Пендаровски е принуден да обяснява публично, че Малески 
изразява лично становище и че той държи на него като на експерт в 
други области9. В атаката се включва и лично Мицкоски, лидерът на 
ВМРО-ДПМНЕ, при това директно с конспиративна теория: според 
него изказването на Малески е пробен балон, постановка, с която пра-
вителството на Заев тества какъв компромис с идентичността е готова 
да понесе македонската публичност10. Медийната кампания принуж-
дава и Драги Георгиев, ръководителя от македонска страна на съв-
местната експертна комисия, да направи изявление и изпреварващо –  
преди комисията да е стигнала до решение – да заяви категорично, че 
отстоява приоритета на македонската „политическа идентичност“ на 
Гоце Делчев: един от примерите, при които се вижда как медийната 
публичност ангажира ситуативно експертите да правят политически 
избори (както впрочем се случва и с експертите от българска страна). 
Десетки публикации цитират Георгиев, така че той по-късно трудно 
може да лавира с казаното11.

8 ВМРО-ДПМНЕ: Што уште треба Денко Малески да направи за Стево Пен-
даровски да се огради од него? Kurir.mk [online]. 30 April 2020. Available from: 
https://kurir.mk/makedonija/vesti/vmro-dpmne-shto-ushte-treba-denko-maleski-
da-napravi-za-stevo-pendarovski-da-se-ogradi-od-nego/.
9 МИЛОШЕВСКИ, Милош.ПЕНДАРОВСКИ: Не се откажувам од Малески, ми треба-
ат такви соработници, дали кажал или не нешто за 903 тоа е негов став. Infomax.
mk [online]. 2 May 2020. Available from: https://infomax.mk/wp/%D0%BF%D0%B
5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0
%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B
0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D
0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA/.
10 МИЛОШЕВСКИ, Милош.Мицкоски: Се откажуваат од Максо ама од Денко 
Малевски власта не се откажува. Infomax.mk [online]. 30 April 2020. Available 
from: https://infomax.mk/wp/%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D
1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%
B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%B4-
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%BE%D0%B4/. 
11 МИЛОШЕВСКИ, Милош. ИСТОРИЧАРИТЕ KOHTPA СДСМ: Делчев гинe за Ма-
кедонија, не може да се oдвои од македонскиот народ. Infomax.mk [online]. 30 
April 2020. Available from: https://infomax.mk/wp/%D0%B8%D1%81%D1%82
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0
%B5-kohtpa-%D1%81%D0%B4%D1%81%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D0%B8%D0%BDe-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5/. 
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Веднага – без прекъсване – върху така завихрилата се медийна 
кампания за отстояване на македонската идентичност на Гоце Дел-
чев, събудена от едно-единствено интервю в българска телевизия, се 
наслагват публикациите около 4 май – деня, на който през 2020 г. се 
честват 117 години от смъртта на Гоце: това е и върховият пик в на-
чалото на май със 78 публикации само за този ден, споменаващи име-
то на революционера. Важно е да се отбележи, че доминираща тема 
на статиите не е историческото дело на героя, а няколко политически 
изявления за него. Освен няколко публикации, които продължават да 
обругават Малески, повечето статии в този ден цитират изявления, 
които са ясно разпределени на двата дискурсивни фронта – вътреш-
ния (опозиционния) и външния (българския).

Единадесет статии цитират изявление на ВМРО-ДПМНЕ („Заев и 
СДСМ го негираат македонскиот идентитет на Гоце“)12, а 7 други ста-
тии цитират лично Мицкоски („За Делчев да не се преговара“)13. В този 
хор с 8 публикации, които я цитират, се включва и Фросина Ременски, 
депутат от СДСМ, която обаче при поклонение на гроба на Гоце Делчев 
изразява позицията на вътрешнопартийната югоносталгична и на-
ционалистическа опозиция срещу Заев („За Делчев не може да се деба-
тира“)14. Интересно е, че в изказването си Ременски свързва честване-
то на Гоце с отбелязването на годишнината от смъртта на „великанот 
Јосип Броз Тито“, т.е. няма мощни публични бариери пред честването 
на комунистическия диктатор. Това е ясен индикатор, че в широката 
македонска публичност не е протекло достатъчно мощно критическо 
преосмисляне на комунизма и югославското минало, тъй като те се 
мис лят като реализация на македонската „независимост“ и са вгра-

12 ВМРО-ДПМНЕ: Заев и СДСМ го негираат македонскиот идентитет на Гоце 
Делчев. Mkd.mk [online]. 4 May 2020. Available from: https://www.mkd.mk/
makedonija/soopshtenija/vmro-dpmne-zaev-i-sdsm-go-negiraat-makedonskiot-
identitet-na-goce-delchev 
13 Мицкоски: За Делчев да не се преговара. Slobodnaevropa.mk [online]. 4 May 
2020. Available from: https://www.slobodnaevropa.mk/a/30591933.html. 
14 МИЛОШЕВСКИ, Милош. РЕМЕНСКИ КОНТРА СДСМ: За Делчев не може 
да се дебатира. Infomax.mk [online]. 4 May 2020. Available from: https://
i n f o m a x . m k / w p / % D 1 % 8 0 % D 0 % B 5 % D 0 % B C % D 0 % B 5 % D 0 % B D % D 1
% 8 1 % D 0 % BA % D 0 % B 8 - % D 0 % BA % D 0 % B E % D 0 % B D % D 1 % 8 2 % D 1 % 8
0 % D 0 % B 0 - % D 1 % 8 1 % D 0 % B 4 % D 1 % 8 1 % D 0 % B C - % D 0 % B 7 % D 0 % B 0 -
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5/. 
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дени в националистическия разказ15. В хора на защитниците на ма-
кедонската идентичност на Гоце се включват с няколко публикации 
журналисти и общественици. В този ден от Унгария поздравление по 
повод деня на Гоце Делчев прави и бившият македонски премиер Ни-
кола Груевски, но основният брой публикации, които го отразяват, е 
на другия ден.

Почти толкова голям, колкото на всички македонски политици, е 
и българският принос в македонското медийно отразяване на деня на 
Гоце: 13 статии цитират пост във „Фейсбук“ на Каракачанов („Карака-
чанов: Не е ли време заедно да го чествуваме Делчев во Баница?“16), 
докато други 12 публикации отразяват изявление на Андрей Ковачев, 
евродепутат от ГЕРБ („Ковачев: Не сакаме да го одземеме Гоце Делчев 
од Македонците, наследници сме на ист народ“17). Макар и доброна-
мерено като стил, в изявлението си Ковачев предупреждава, че ако не 
се намерят решения на историческите спорове, България ще отложи 
междуправителствената конференция, на която трябва да се вземе ре-
шение за старт на преговорите на РСМ с ЕС. Тези две изявления още на 
другия ден (5 май 2020 г.) предизвикват множество директни реакции –  
както пряко адресирано до Каракачанов и Ковачев отворено писмо от 
Илия Димовски от ВМРО-ДПМНЕ18, така и изявление на Мицкоски по 
тв „24“, които биват тиражирани многократно.

Медийният обстрел от двата фронта – от външния и от вътрешния –  
принуждава Заев, лидер на СДСМ, но и неформален лидер на прави-

15 Вж. също: ГРЧЕВ, Мирослав. Патриоти со идентитетска празнина на рамена-
та. Slobodenpecat.mk [online]. 2020. Available from: https://www.slobodenpecat.
mk/patrioti-so-identitetska-praznina-na-ramenata/.
16 Каракачанов: Не е ли време заедно да го чествуваме Делчев во Баница? 
Republika.mk [online]. 4 May 2020. Available from: https://republika.mk/vesti/
balkan/karakachanov-ne-e-li-vreme-zaedno-da-go-chestvuvame-delchev-vo-banica/. 
17 Ковачев: Не сакаме да го одземеме Гоце Делчев од Македонците, наслед-
ници сме на ист народ. Mkd.mk [online]. Available from: https://www.mkd.mk/
makedonija/politika/kovachev-ne-sakame-da-go-odzememe-goce-delchev-od-
makedoncite-naslednici-sme-na. 
18 ДИМОВСКИ, Илија. Димовски во отворено писмо до Каракачанов и до Кова-
чев: Ако за вас правото е доволен аргумент нас да не броите за Бугари, тогаш 
сами себе треба да се броите за Грци. Lokalno.mk [online]. Available from: https://
lokalno.mk/dimovski-vo-otvoreno-pismo-do-karakachanov-i-do-kovachev-ako-za-
vas-pravoto-e-dovolen-argument-nas-da-ne-broite-za-bugari-togash-sami-sebe-
treba-da-se-broite-za-grtsi/.
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телството по това време19, да предприеме контранастъпление. Пак на 
5 май в отговор на Мицкоски той прави специално изявление отново 
по тв „24“ („Заев: Го решивме цар Самоул ќе го решиме и Гоце Делчев 
со Бугарите“20), което бива тиражирано онлайн 18 пъти. На помощ се 
включва на 5 май и външният министър Никола Димитров, а на 6 май –  
и вицепремиерът по европейските въпроси Буяр Османи, които успо-
кояват страстите и дори казват, че България няма да постави вето21.

На същия 6 май в декларация на Европейския съвет България вкар-
ва искането си за отказ от официални употреби на израза „македонски 
език“, както и предусловие за изчистване на спорните исторически въ-
проси – заглавията на дузина публикации в медиите са вариации на 
„Бугарија стана нова Грција: Наместо датум, Македонија доби услов да 
се откаже од македонскиот јазик и Гоце Делчев“22. Пак на 6 май Бойко 
Борисов, българският премиер, излиза с двузначно изявление, подкре-
пящо РСМ, но и оставящо вратички за възможно вето. В този труден 
момент при продължаващ вътрешен обстрел Заев се бори като дискур-
сивен лъв и на другия ден (7 май 2020 г.) печели нови 17 публикации 
(„Заев: Очекувам Бугарија да продолжи да ни биде искрен пријател, за 
Гоце Делчев да најдеме решение во духот на заедничката историја“23). 

19 На 3 януари 2020 г. Заев подава оставка като министър-председател, тъй като 
стартът на преговорите с ЕС е блокиран от Франция. Премиер става Оливер Спа-
совски, който наследява екипа на Заев, както и коалиционната парламентарна 
подкрепа, която е поддържала предишното правителство. След изборите на 15 
юли 2020 г. Заев отново е избран за министър-председател.
20 Заев: Го решивме цар Самоул ќе го решиме и Гоце Делчев со Бугарите. Lider.
com.mk [online]. 5 May 2020. Available from: https://lider.com.mk/makedonija/
zaev-go-reshivme-car-samoul-kje-go-reshime-i-goce-delchev-so-bugarite/.
21 Бујар Османи убеден дека Бугарија нема да стави вето. Faktor.mk [online]. 6 
May 2020. Available from: https://faktor.mk/bujar-osmani-ubeden-deka-bugarija-
nema-da-stavi-veto. 
22 Бугарија по стапките на Грција: Македонија во ЕУ без македонски јазик и со 
диктирана историја. Lider.com.mk [online]. 7 May 2020. Available rom: https://
lider.com.mk/makedonija/bugarija-po-stapkite-na-grcija-makedonija-vo-eu-bez-
makedonski-jazik-i-so-diktirana-istorija/.
23 Заев: Очекувам Бугариja да продолжи да ни биде искрен приjaтел, за 
Гоце Делчев да наjдеме решение во духот на заедничката историja. A1on.mk 
[online]. Available from: https://a1on.mk/macedonia/zaev-ochekuvam-bugarija-
da-prodolzhi-da-ni-bide-iskren-prijatel-za-goce-delchev-da-najdeme-reshenie-vo-
duhot-na-zaednichkata-istorija/.
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Чрез тези акции правителството за миг успява да изравни дискурсив-
ните сили. Но само за миг!

На 7 май Българската академия на науките представя книгата „За 
официалния език на Република Северна Македония“ на авторски екип, 
ръководен от Васил Николов24. В нея накратко и квазинаучно (65 с. с 
карти и картинки!) е аргументирана официалната теза на България, 
че македонският език е регионална норма – диалект – на българския 
език. В македонското онлайн пространство следват десетки публика-
ции срещу тази позиция, включително официална позиция на техния 
институт „Крсте Мисирков“, както и на много техни журналисти, об-
щественици и опозиционни журналисти. Особено активни в тези дни 
са някои радикални националистически говорители като Александар 
Русјаков, Панде Колемишевски и др., които бяха идентифицирани още 
в предишното изследване.

В този момент, в който медиите са прегрели по въпросите, ка-
саещи идентичността, и в който македонисткият дискурс направо 
кипи, Заев и неговите съмишленици предприемат нестандартен ход. 
Те, изглежда, решават чрез тактическо отстъпление да изтощят про-
тивника и се изтеглят от пряката дискурсивна конфронтация. Следва 
неколкоседмично тяхно радиомълчание по темите за езика, идентич-
ността и Гоце. Резултатът е, както показват и кривите на графиките, 
че честотата на публикациите по тези въпроси след средата на май 
затихва. Тактиката към този момент се оказва печеливша: македон-
ският националпопулизъм прекипява в собствен сос, така че на парла-
ментарните избори на 15 юли Заев печели и отново става премиер на 
страната. Медийната обсада временно е свалена – следва стандартно-
то отпускарско лято.

24 Българска академия на науките. За официалния език на Република Северна 
Македония. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. Доостъп-
но на: https://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Za-oficialnia-ezik-na-
Republika-Severna-Makedonia-Online-Pdf.pdf.
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Втора фаза на дискурсивната война (есента на 2020 г.)

В жегите на август минават множество дни, в които търсенето не 
открива нито една публикация, съдържаща ключовите думи. Където 
пък има летни „пикове“, те са малки, а и става дума преди всичко за 
„паметни събития“: да речем, 1 август („Три години од потпишување-
то на Договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија“) е с 
19 статии, а 2 август (едновременно Илинден и годишнина от първото 
събрание на АСНОМ) е с 40 публикации общо. Но и тези пикове са не-
сравними както с майските, така и с онези, които предстоят.

На 9 септември българският вицепремиер Каракачанов отново 
„хвърля бомба“ и с това подпалва втората по-тежка фаза на дискур-
сивната война. Всъщност това е първата директна заплаха от високо-
поставен институционално български политик, че България може да 
наложи вето. Само публикациите онлайн на 9 и 10 септември, които 
преразказват изявлението на Каракачанов в телефонно интервю за 
македонската Тв 24, са 17 („Каракачанов: Бугарија ќе ги блокира пре-
говорите со ЕУ ако нема напредок за историските прашања“25). Разби-
ра се, в отговор тяхното външно министерство прави дипломатично 
официално изявление, но медиите онлайн тиражират най-вече отго-
вора на Заев от 10 септември по македонската телевизия (МТВ), който 
е представен и коментиран в над 30 публикации („Заев: ГО ПОЧИТУ-
ВАМ КАРАКАЧАНОВ, спремен сум да се договорам со Бугарија за Гоце 
Делчев“26).

Разбира се, веднага започва и неголяма вълна на вътрешно подри-
ване на позицията на Заев и дори на директно оплюване на Карака-
чанов. Включват се разнородни говорители: медията рекордьор в 
разпространението на статии по ключовите думи в нашите търсения –  
Инфомакс (https://infomax.mk) – чрез заглавието на статия на Милош 
Милошевски пуска конспиративен слух („Гoцe e вeќe „шитнaт“, caмо 

25 Каракачанов: Бугарија ќе ги блокира преговорите со ЕУ ако нема напредок 
за историските прашања. Kanal5.com.mk [online]. 10 September 2020. Available 
from: https://kanal5.com.mk/karakachanov-bugarija-kje-gi-blokira-pregovorite-so-
eu-ako-nema-napredok-za-istoriskite-prashanja/a438229.
26 Заев: ГО ПОЧИТУВАМ КАРАКАЧАНОВ, спремен сум да се договорам со Бугарија 
за Гоце Делчев. Vesnik.com [online]. 10 September 2020. Available from: https://
vesnik.com/node/144369%20target=_blank%20title. 
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уште нe ни кaжaлe“27); познайникът ни от изследването за 2019 г., бив-
шият дипломат и настоящ македонист и колумнист Ристо Никовски 
използва случая, за да обяви Договора за добросъседство с България 
за „екзекуция на македонизма“ („Никовски: Заев потпиша договор со 
Бугарија за егзекуција на македонизмот“28); в „Лидер“ (https://lider.
com.mk) Предраг Димитровски пише саркастична статия срещу Кара-
качанов, когото нарича „горкото малко татарче“ („Кутрото мало „Та-
тарче““ 29). В този момент, може би доколкото оценяват сериозността 
на външнополитическата ситуация, официалните представители на 
ВМРО-ДПМНЕ мълчат. Поради това като брой публикации на датите 9 
и 10 септември правителствената позиция категорично доминира над 
антиправителствените и антибългарските гласове.

Сякаш за да не се допусне да надделее здравият разум в македон-
ското публично пространство обаче, на 11 септември има нова българ-
ска интервенция – Андрей Ковачев в интервю за БГНЕС коментира, че 
Заев винаги е голям оптимист, но реален напредък няма и ако няма, 
няма и България да подкрепи старта на преговорите на РСМ с ЕС. Ин-
формация за това интервю е препечатана 17 пъти онлайн („Европрате-
никот Андреј Ковачев најави блокада од Бугарија на патот кон ЕУ: Заев 
е оптимист, но нема резултати!“30). Изглежда обаче, че македонската 
общественост и македонските медии са шокирани от вече очевидното 
и все по-официално втвърдяване на българската позиция. Не се нади-

27 МИЛОШЕВСКИ, Милош. Гoцe e вeќe „шитнaт“, caмо уште нe ни кaжa-
лe. Infomax.mk [online]. 10 September 2020. Available from: https://
i n f o m a x . m k / w p / % D 0 % B 3 o % D 1 % 8 6 e - e - % D 0 % B 2 e % D 1 % 9 C e -
% D 1 % 8 8 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 2 % D 0 % B D a % D 1 % 8 2 - c a % D 0 % B C % D 0 % B E -
% D 1 % 8 3 % D 1 % 8 8 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 5 - % D 0 % B D e - % D 0 % B D % D 0 % B 8 -
%D0%BAa%D0%B6a%D0%BBe/.
28 Никовски: Заев потпиша договор со Бугарија за егзекуција на македониз-
мот. Lider.com.mk [online]. 11 September 2020. Available from: https://lider.com.
mk/makedonija/nikovski-zaev-potpisha-dogovor-so-bugarija-za-egzekucija-na-
makedonizmot/. 
29 ДИМИТРОВСКИ, Предраг. Кутрото мало „Татарче“. Lider.com.mk [online]. 11 
September 2020. Available from: https://lider.com.mk/makedonija/kutroto-malo-
tatarche/. 
30 Европратеникот Андреј Ковачев најави блокада од Бугарија на патот кон 
ЕУ: Заев е оптимист, но нема резултати! Faktor.mk [online]. 1 November 2020. 
Available from: https://faktor.mk/evropratenikot-andrej-kovachev-najavi-blokada-
od-bugarija-na-patot-kon-eu-zaev-e-optimis-no-nema-rezultati. 
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га вълна от контрареторика. Няколко пъти са препечатани откровено 
наплевателските статии на Ристо Никовски и Предраг Димитровски от 
предишния ден, но само това. Македонската редакция на „Дойче веле“ 
излиза със статия на Люпчо Поповски „Бугарска спирала кон дното“31, 
която е доста умерена като тон и изразява съжаление, че най-близ-
ките съседи спират страната. От ВМРО-ДПМНЕ изявление прави само 
председателят на техния Патриотичен институт Александър Пандов 
(„Пандов: Историјата е основа на идентитетот“32), но то е тиражира-
но само два пъти онлайн. На 12 септември идва и още едно изявление 
от българска страна – на ръководителя на съвместната експертна ко-
мисия от българска страна Ангел Димитров, чиято позиция, всъщност 
подкрепяща втвърдения тон на българските политици, е тиражирана 
само веднъж: „Во интервју за бугарските медиуми вели дека тоа стану-
ва и европски проблем бидејќи се атакаува врз историјата на Бугарија 
која е дел од Европската рамка. „Не треба да се заборави дека она што 
не е решено меѓу нас…“33.

Пак на 12 септември българският принос към дебата в македон-
ските медии рязко се усилва от интервю на бившия президент Росен 
Плевнелиев за македонската Тв 24: „Плевнелиев: Бугарија нема да ја 
блокира С.Македонија на првата меѓувладина конференција“34. Може 
би поради това, че посланието е обнадеждаващо, както и заради това, 

31 ПОПОВСКИ, Љупчо. Бугарска спирала кон дното. Dw.com/mk [online]. 12 
September 2020. Available from: https://www.dw.com/mk/%D0%B1%D1%83
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF
%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD-
%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE/a-54903089. 
32 Пандов: Историјата е основа на идентитетот, не постои поголем јунак што 
родила македонска мајка од Гоце Делчев. Republika.mk [online]. 12 September 
2020. Available from: https://republika.mk/vesti/makedonija/pandov-istorijata-e-
osnova-na-identitetot-ne-postoi-pogolem-junak-shto-rodila-makedonska-majka-od-
goce-delchev/. 
33 ЈАНЕВСКИ, Зоран. Димитров тврди проблемот помеѓу Скопје и Софија е ев-
ропски, Ѓеоргиев возвраќа дека тие одбиле членови од ЕУ. Sitel.com.mk [online]. 
12 September 2020. Available from: https://sitel.com.mk/dimitrov-tvrdi-problemot-
pomegju-skopje-i-sofija-e-evropski-gjeorgiev-vozvrakja-deka-tie-odbile. 
34 Плевнелиев: Бугарија нема да ја блокира С.Македонија на првата меѓувлади-
на конференција. Mk.tv21.tv [online]. 12 Septembber 2020. Available from: https://
tv21.tv/mk/plevneliev-bugarija-nema-da-ja-blokira-s-makedonija-na-prvata-
meguvladina-konferentsija/.
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че Плевнелиев дори леко иронизира Каракачанов и Ковачев, неговото 
интервю е цитирано онлайн 19 пъти.

Дискурсивната война се разгаря с пълна сила на вътрешния фронт 
на 13 септември. „Република“ (https://republika.mk) излиза с неподпи-
сана статия „Заев ќе го продаде Гоце Делчев за „три чрвени“ бугарски 
пари“, в която се описват фирми, собственост на роднини на Зоран 
Заев според българския Търговски регистър35. Този компромат бива 
препечатан само няколко пъти, но заглавието му – конспиративното 
подозрение, че „Заев ще го продаде Гоце Делчев“ – се превръща в базис-
но основание, заради което ВМРО-ДПМНЕ свиква национален протест 
срещу правителството. Същия ден Мицкоски обявява протеста за след 
два дни под наслов „За ЕУ, за Македонија, за Делчев“, което събитие – в 
защита на македонската идентичност на Гоце – изостря максимално 
конфронтацията и изцяло доминира медийния дебат през следващата 
седмица, в която SENSIKA регистрира 306 публикации само по ключо-
вите думи „Гоце Делчев + бугар*“. На страната на Мицкоски – отвъд 
многократното отразяване на протеста, но на същия ден, 15 септем-
ври – с изявления се включват редица националистически настроени 
говорители: проф. Тодор Чепреганов (5 статии) напомня, че „Гоце Дел-
чев е врзното ткиво на македонизмот“ („свързващата тъкан на маке-
донизма“); Александър Пандов, шефът на Патриотичния институт на 
ВМРО-ДПМНЕ, в 10 публикации настоява, че „Македонизмот е во корен 
загрозен“36; друг националистически настроен техен историк, д-р На-
таша Котлар Трајкова, е цитирана 4 пъти да казва, че това, което бъл-
гарите сега правят с Гоце, е като химиците да те убеждават, че Н2О не е 
вода, а масло37; на 16 септември се включва и най-цветистият македо-

35 Заев ќе го продаде Гоце Делчев за „три чрвени“. Republika.mk [online]. 13 
September 2020. Available from: https://republika.mk/vesti/makedonija/zaev-kje-
go-prodade-goce-delchev-za-tri-chrveni/. 
36 Пандов: Македонизмот е во корен загрозен. Nnetpress.com.mk [online]. 14 
September 2020. Available from: https://netpress.com.mk/pandov-makedonizmot-e-
vo-koren-zagrozen/. 
37 Котлар Трајкова: Бугарите што прават сега со Гоце Делчев е како да хеми-
чарите те убедуваат дека H2O дека не е вода, туку масло. Kurir.mk [online]. 15 
September 2020. Available from: https://kurir.mk/makedonija/vesti/kotlar-trajkova-
bugarite-shto-pravat-sega-so-goce-delchev-e-kako-da-hemicharite-te-ubeduvaat-
deka-h2o-deka-ne-e-voda-tuku-maslo/. 
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нист, Ефтим Клетников, познат ни от предишното изследване38; и т.н.
Разбира се, правителството реагира. Заев напада директно Миц-

коски във „Фейсбук“ и това е тиражирано многократно: „Делчев е бо-
рец за социјална правда, а Мицкоски е бранител на криминал и неправ-
да“39. Вицепремиерът по европейските въпроси Никола Георгиев прави 
изявление („Димитров: Идентитетските прашања не можат да бидат 
предмет на политичка декларација“40), което печели 10 цитирания. 
Най-мащабно, с 20 препечатки и коментари, е отразявано становище 
от 15 септември (деня на протеста) на Драги Георгиев, председател на 
съвместната комисия от македонска страна, според когото „Архивите 
откриваат дека Гоце бил и Бугарин и Македонец“41. И т.н.

И все пак през тази седмица опозицията има дискурсивен превес. 
Проевропейските лидери обаче не се отказват. Временно изостанали 
медийно с едни гърди, те успяват в съвместна акция да си върнат пред-
нината следващата седмица: на 23 септември пикът се формира от из-
казване на премиера Заев („Гоце Делчев е македонски револуционер, 
но факт е дека и Бугарија го смета за бугарски. Нема да дозволиме при-
чини за ново одлагање на преговорите со ЕУ“42), което бива цитирано 

38 Клетников со цитат од бугарски следбеник на Гоце: Ќе огрее и над Македонија 
сонце, но нема да биде бугарско. Kurir.mk [online]. 16 September 2020. Available 
from:  https://kurir.mk/makedonija/vesti/kletnikov-so-citat-od-bugarski-sledbenik-
na-goce-kje-ogree-i-nad-makedonija-sonce-no-nema-da-bide-bugarsko/.
39 Заев: Делчев и Мицкоски никако не одат заедно. Lokalno.mk [online]. 13 
September 2020. Available from: https://lokalno.mk/zaev-delchev-i-mitskoski-
nikako-ne-odat-zaedno/.
40 СТЕФАНОВСКА, Славица. Димитров: идентитетските прашања не можат да 
бидат предмет на политическа декларация. MIA.mk [online]. 13 September 2020. 
Available from: https://mia.mk/dimitrov-identitetskite-prasha-a-ne-mozhat-da-
bidat-predmet-na-politichka-deklaraci-a/.
41 Ѓоргиев за Сител: Архивите откриваат дека Гоце бил и Бугарин и Македо-
нец. Sitel.com.mk [online]. 15 September 2020. Available from: https://sitel.com.mk/
gjorgiev-za-sitel-arhivite-otkrivaat-deka-goce-bil-i-bugarin-i-makedonec.
42 Заев: Гоце Делчев е македонски револуционер, но факт е дека и Бу-
гарија го смета за бугарски. Vecer.press [online]. 23 September 2020. Avai-
lable from: https://www.vecer.press/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-
%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%87%D
0%B5%D0%B2-%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%
BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
%D0%BB%D1%83%D1%86/. 
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36 пъти, и от изказване на президента Пендаровски („Гоце Делчев е ма-
кедонски револуционер и треба да ни биде чест што Бугарија го смета 
за свој херој“43), тиражирано 23 пъти. Само че със затягането на обръча, 
което България налага, проевропейските лидери все по-малко могат 
да излъчват послания на надеждата. Така през последната седмица на 
октомври те отново губят дискурсивната хегемония – представители 
на ВМРО-ДПМНЕ и други националисти са цитирани два пъти по-често 
от медиите онлайн. Така, за да не загубят войната, съмишлениците на 
Заев са принудени постепенно да сменят дискурсивната си стратегия.

Само че тук ще спрем с близкото описание. Дискурсивната война 
продължава още три месеца – периода, в който се стига до действи-
телно налагане на ветото от страна на България (17 ноември), а и след 
това. В нея многократно се включват български говорители, най-чес-
то вече споменатите; не затихва и вътрешният фронт. Броят публика-
ции дневно по търсенията започва да намалява чак след 10 декември, 
с наб лижаването на коледните празници. Както вече казахме, война-
та в македонските медии онлайн не се води между българските и 
македонските националисти, а между проевропейското правител-
ство на РСМ и националистите от двете държави.

До септември спираме с подробното описание, защото тук се очер-
тава и тенденцията, чиято реализация се наблюдава през следващите 
месеци, със сигурност до края на изследването (4–8 април при различ-
ните куерита). Впрочем тази тенденция с невъоръжено око е видима 
и днес. Постепенно Заев и пролибералните кръгове, тъй като са при-
тиснати дискурсивно до стената от македонистите, а България им е 
отрязала всякакъв позитивен ход, като е отнела надеждата в проевро-
пейската им реторика, започват да си присвояват основните тези на 
противника. Те сменят стратегията и постепенно втвърдяват нацио-
налистически посланията си.

Това е ясно видимо още в цитираното интервю на Никола Дими-
тров от 13 септември 2020 г. („Димитров: Идентитетските прашања 
не можат да бидат предмет на политичка декларација“44). В него той 

43 ДОНЕВ, Михаило. Пендаровски: Гоце Делчев е македонски револуционер и 
треба да ни биде чест што Бугарија го смета за свој херој (ВИДЕО). Slobodenpecat.
mk [online]. 2020. Available from: https://www.slobodenpecat.mk/pendarovski-
gocze-delchev-e-makedonski-revoluczioner-i-treba-da-ni-bide-chest-shto-bugarija-
go-smeta-za-svoj-heroj/. 
44 СТЕФАНОВСКА, Славица. Цит. съч. 
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изрично подчертава, че както езикът, така и другите въпроси на иден-
тичността са неща, за които „не може да се разговаря“. По същество 
това е перифраза на цитираната позиция на Мицкоски от 4 май („За 
Делчев да не се преговара“45). През 2021 г. тази позиция – че „за език и 
идентичност не се преговаря“ – става и официална позиция на прави-
телството, включително при срещи на най-високо ниво в ЕС46.

Същата тенденция е видна практически при всичките търсения. 
Към края на 2020 г. Заев е принуден експлицитно да признава на тех-
ните партизани ролята им на „освободители“: те именно, след Гоце 
Делчев и комитите, „в борбата между 1941 и 1944 г. в крайна сметка 
успели да я създадат македонската държава“47. И макар да продължа-
ва да настоява, че съвременна България, Германия и т.н. не трябва да 
бъдат наричани „фашисти“, все пак се оправдава: „Никогаш, ама баш 
никогаш не сум кажал дека Бугарија била администратор во Македо-
нија“48.

Това е и основното заключение на изследването ни: българският 
натиск, който в крайна сметка също е националистически, не проти-
водейства на македонизма, а го усилва и подпомага – той не води до 
нищо друго освен до втвърдяването му и до разширяване на сферата 
на влиянието му оттатък границата. 

45 Мицкоски: За Делчев да не се преговара. Slobodnaevropa.mk [online]. 4 May 
2020. Available from: https://www.slobodnaevropa.mk/a/30591933.html.
46 ПЕТРОВ, Ангел. Заев обясни на Брюксел, че няма да преговаря със София за 
език и идентичност. Dnevnik.bg [online]. 10 May 2021. Available from: https://
www.dnevnik.bg/sviat/2021/05/10/4207839_zaev_obiasni_na_brjuksel_che_niama_
da_pregovaria_sus/.
47 Заев: Никогаш, ама баш никогаш не сум кажал дека Бугарија била администра-
тор во Македонија. Press24.mk [online]. 30 December 2020. Available from: https://
press24.mk/zaev-nikogash-ama-bash-nikogash-ne-sum-kazhal-deka-bugarija-bila-
administrator-vo-makedonija. 
48 Пак там. Българската официална теза е, че през Втората световна война Бъл-
гария не е била „окупатор“, а само „администратор“ на македонските земи.
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ВЛИЯНИЕТО НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ 
МЕДИИ ВЪРХУ ПРЕДИЗБОРНАТА ПРЕЗИДЕНТСКА 

КАМПАНИЯ В САЩ ПРЕЗ 2016 г.

Анелия Петрова

Abstract. The 2016 presidential elections in the United States of America was 
the event that put the online disinformation on the world map of communication 
and political studies, and exposed the issue to public attention and scrutiny. As 
a result, a newfound commonplace wisdom has claimed that social media and 
their manipulation could successfully impact the core of contemporary American 
political dialogue and that platformed-based targeted manipulation used on voters 
puts in jeopardy the core of American democratic values. Analyzing Donald Trump’s 
digital election campaign, various web browsing data and archives of fact-checking 
websites, this article investigates the impacts of online disinformation on voting 
patterns in the 2016 elections and the potency of social media to be successfully 
and widely used campaign tool. Reflecting on the characteristics of the campaign 
related social media ecosystem, the study examines their impact on the victory of 
Donald Trump.
Key words: disinformation, fake news, social media, elections, campaign. 

Президентските избори в САЩ през 2016 г. са събитието, което 
превърна дезинформацията в интернет пространството във водеща 
тема на комуникационните и политическите науки, като същевремен-
но я постави във фокуса на общественото внимание и дебат. Според 
Националния център за биотехнологична информация в САЩ 44,3% от 
избирателите са посетили дезинформиращи интернет страници през 
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последните седмици на президентската надпревара1, а според ста-
тистика на Станфордския университет сайтовете за фалшиви новини 
са били посетени общо 760 милиона пъти – средно три пъти за всеки 
пълнолетен американски гражданин2. През същия период над 6,6 ми-
лиона поста в „Туитър“ съдържат дезинформация или конспиративна 
информация, а тенденцията продължава със средно 4 милиона поста 
месечно след изборите3. 

Повечето дезинформация е проектирана и представена по начин, 
наподобяващ действителни, макар и политически предубедени но-
вини и коментари. В общия случай дезинформацията в Съединени-
те щати прилича на публикациите в крайно консервативните медии 
и сайтове, посветени на коментари и мнения, като „Дръдж рипорт“ 
(Drudge Report) и „Брайтбърт“ (Breitbart), които въпреки спекулатив-
ния си характер и често отсъствие на цитирани източници не са не-
пременно неверни. За разлика от тях дезинформиращи сайтове като 
„Консърватив дейли поуст“ (Conservative Daily Post) разпространяват 
открито изфабрикувани истории, например обещаната от Хилари 
Клинтън амнистия за всички нелегални имигранти в замяна на тех-
ните гласове или свързването ѝ с масивен педофилски трафик на деца. 
Само три дни преди изборите фалшивият онлайн вестник „Денвър 
гардиън“ (The Denver Guardian) публикува статия за намерен мъртъв 
агент на ФБР, заподозрян от Клинтън за изтичане на имейли, а сайтът 
за дезинформация „Дабъл Ю Ти Оу И 5 нюз“ (WTOE 5 News) излиза с 
материал, че папа Франциск е обявил открита подкрепа за кандидату-
рата на Доналд Тръмп. 

По природа дезинформацията е „хлъзгав“ и политически зареден 
термин, който често се използва взаимозаменяемо с термини като 
„липса на информация“, „пропаганда“, „конспиративни теории“, „лъжи“, 

1 GUESS, Andrew M., Brendan NYHAN and Jason REIFLER (2020). Exposure to un-
trustworthy websites in the 2016 election (online). Available from: http:// https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7239673 (cited 09.09.2021).
2 ALLCOTT, Hunt and Matthew GENTZKOW. Social Media and Fake News in the 2016 
Election. In: Journal of Economic Perspectives, 31, N 2, Spring 2017, pр. 211–236 (cit-
ed 09.09.2021).
3 HINDMAN, Matthew and Vlad BARASH. Disinformation (2018). “Fake News” and 
Influence Campaigns on Twitter (online). Available from: http:// https://knightfoun-
dation.org/reports/disinformation-fake-news-and-influence-campaigns-on-twitter/ 
(cited 09.09.2021).
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„измами“ и „тролене“. Проблемите с дефиницията му обаче не са само 
академични и това е добре илюстрирано от бързото предефиниране 
на термина „фалшиви новини“ и неговите конотации в политиката на 
САЩ и по света. Именно по време и след президентските избори през 
2016 г. спектърът на фалшивите новини избухна по всички медии и ин-
тернет, а нарастването на употребата ѝ с 365 процента през следващите 
12 месеца4 подтикна Колинс Дикшънъри да я обяви за дума на 2017 г.5 
Първоначално терминът е използван като критика към Доналд Тръмп 
и съмишлениците му, които пренебрегват факти и доказателства, но 
впоследствие е бързо „присвоен“ от кандидат-президента и други кон-
сервативни активисти и служи като атака към либералните медии в 
страната и изявленията на политици от Демократическата партия. В 
началото на 2018 г. официалният уебсайт на Републиканската партия 
публикува списък с награди за фалшиви новини, а първите пет места са 
заети от репортери и колумнисти от „Ню Йорк таймс“ (New York Times), 
Ей Би Си нюз (ABC News), Си Ен Ен (CNN), „Тайм магазин“ (Time Magazine) 
и „Уошингтън поуст“ (The Washington Post). Днес терминът ‚фалшиви 
новини‘ продължава да е предпочитана атака срещу критиците на кон-
сервативната политика в САЩ, както и срещу независимите медии и 
журналисти, критикуващи популистки и авторитарни лидери по света. 

Дезинформацията, тясно дефинирана, е „невярна информация, 
умишлено и често прикрито разпространявана (както при създаване-
то на слухове), с цел да повлияе на общественото мнение или да попре-
чи на истината“6. В този контекст онлайн дезинформацията е фалшива 
информация, умишлено разпространявана в интернет с цел да форми-
ра определено обществено мнение и нагласи. Дефиницията отличава 
дезинформацията от фалшивата или непълната информация, която 
невинаги служи на предварително зададени цели за формиране на об-
ществени позиции. 

4 SAUER, Natalie (2017). Collins Dictionary picks ‘fake news’ as Word of the Year 
(online). Available from: http:// https://www.politico.eu/article/collins-dictionary-
picks-fake-news-as-word-of-the-year/ (cited 09.09.2021).
5 Collins Word of the Year Shortlist (2017) (online). Available from: http://https://
blog.collinsdictionary.com/language-lovers/collins-2017-word-of-the-year-shortlist/ 
(cited 09.09.2021).
6 Merriam-Webster Dictionary. Definition of disinformation (online). Available 
from:: http:// https://www.merriam-webster.com/dictionary/disinformation (cited 
09.09.2021).
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Особено важно за целите на настоящото изследване е да отбеле-
жим и разликите между дезинформацията и другите видове инфор-
мационна война като пропаганда, хакерство и изтичане на открадната 
информация. Досега най-важният и широко отразяван пример за по-
следното е хакерската атака на ГРУ, в резултат на което в сайта на „Уи-
киЛийкс“ изтичат имейли на Демократическия национален комитет, 
Демократическия комитет по кампанията за Конгреса и на председа-
теля на предизборната кампания на Хилари Клинтън Джон Подеста. 
Започвайки през юли 2016 г., разузнавателната агенция на руското 
правителство ГРУ прониква в частни сървъри и се сдобива със съдър-
жанието на имейли от видни демократи, близки до Хилари Клинтън, 
както и на самата кандидатка за президент. През следващите 14 ме-
сеца ГРУ публикува избирателно съдържание на открадната поща в 
сайта на „УикиЛийкс“ с цел да провокира продължително негативно 
медийно влияние върху кандидатурата на Хилари Клинтън, същевре-
менно отвличайки негативното отразяване от Доналд Тръмп. 

Въпреки безспорното влияние на тези медийни операции върху 
резултатите от президентските избори, кражбата и разпростране-
нието на електронните писма не трябва да се бъркат с целенасочени 
кампании за дезинформация, които разпространяват невярна инфор-
мация. Макар конкретната стратегия за вмешателството на ГРУ в пре-
зидентската кампания на САЩ да интегрира и двата подхода, те все 
пак трябва да бъдат разграничени – дезинформацията и хакерството 
са коренно различни информационни стратегии, които изискват от-
делни и различни политически отговори. 

Лъжата и фалшивата информация са стратегия, достъпна до всич-
ки актьори на политическата сцена, и американската демокрация мно-
гократно е била подлагана на промени в резултат на развитието на 
медийните технологии. През XIX век евтината вестникарска хартия и 
подобрените преси позволяват партийните бюлетини и вестници да 
разширят драстично обхвата си на влияние посредством сензацион-
ни заглавия и провокативни фалшиви обвинения срещу противнико-
вата партия. Според мнозина изследователи именно този период на 
развитие на американската преса поставя началото на стратегиче-
ското използване на дезинформацията7. Когато през ХХ век радиото 

7 KAPLAN, Richard L. Politics and the American Press: The Rise of Objectivity, 1865–
1920. Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 
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и телевизията се превръщат в доминиращи медии, опасенията са, че 
тези нови платформи ще заменят съществените политически дебати и 
тежестта на проверените факти с твърденията на харизматични и те-
легенични кандидати, които с лекота представят неверни твърдения 
и разпространяват дезинформация8. През първото десетилетие на XXI 
век стремглавият ръст на онлайн новините доведе до тревогата, че ог-
ромното разнообразие от гледни точки би улеснило съмишлениците 
да образуват социуми от „ехо камери“ и „филтрирани балони“, в които 
ще бъдат изолирани от противоположни гледни точки и в резултат ще 
бъдат още по-податливи на дезинформация. Наскоро фокусът на тези 
страхове се измести върху социалните медии като платформи със съв-
сем различна структура от познатите традиционни медии. За разлика 
от тях съдържанието в новите медии стига до потребителите без про-
верка на факти, редакционна преценка или корективно филтриране, а 
индивидуален потребител без репутация в конкретна сфера може да 
достигне до толкова аудитория, колкото медийни гиганти като Си Ен 
Ен, „Фокс нюз“ (Fox News) и „Ню Йорк таймс“.

Безспорно най-бързият, лесен и широкодостъпен начин за разпрос-
транение на дезинформация са постовете в социалните медии, чиито 
алгоритми на сортиране и филтриране на информацията насърчават 
нейното споделяне и я препоръчват на потребители с подобни инте-
реси и възгледи. Липсата на традиционен посредник между автори и 
аудитория в лицето на редактор, режисьор или продуцент превръща 
социалните мрежи в естествена среда за разпространение на фалшиви 
новини и дезинформация. Тези платформи имат двойствена природа: 
от една страна, те са трибуна за безпрепятствено разпространение 
на мнения, но от друга – са ефикасен метод за контролирана и тясно 
обособена информация, съобразена с персонализирания новинарски 
фийд на потребителите. 

Персонализирането на съдържанието става в три етапа: профи-
лиране на потребителя на базата на демографски данни, предпочита-
ния и социален контекст; моделиране на съдържанието посредством 
съдържание на харесани страници, коментари, групи и приятели със 
сходни интереси; обединяване на двата модела в специфично съдър-
жание, което задържа вниманието на потребителя. В резултат пер-

8 LANG, Kurt and Gladys Engel LANG. Television and Politics. Piscataway, NJ: Transac-
tion Publishers, 2002.
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сонализацията води до цялостно дегенериране на съдържанието в 
мрежата, като причина за този ефект е фактът, че потребителите се 
информират почти изцяло от собствения си информационен „филтри-
ран балон“. Приятелските кръгове в социалните медии са идеологиче-
ски разделени между потребители, които съобщават идеологическата 
си принадлежност в профилите си, като средният дял на приятелите 
с противоположна идеология е само 20% за либералите и 18% за кон-
серваторите в САЩ9. Следователно целта на фалшивите новини да бъ-
дат разпространявани е гарантирана от алгоритмите на социалните 
мрежи, благодарение на които виждаме с предимство най-харесвани-
те, коментирани и споделяни публикации. Това предполага, че хора-
та, които се информират предимно от социалните медии, получават 
идеологически обременена, непълна и често невярна информация за 
сметка на обективна картина на случващото се около тях.

Персонализираният подход за поднасяне на новини във „Фейсбук“ 
променя медийния пейзаж и води до създаването на огромен брой 
нови медийни организации, повечето от които съществуват само бла-
годарение на приходите от реклама, получавани от публикуването в 
социалната мрежа. Чрез възможността за публикуване на всякакви ви-
дове новини и информация „Фейсбук“ премахва пречките за участие в 
новинарската екосистема, като същевременно решава проблема с при-
ходите в платформата си. Капиталовите вложения за всеки нов медиен 
играч са скромни, а успехът му зависи от усвояването на алгоритъма, 
който определя колко хора ще видят неговите статии. Това предос-
тавя възможност на новите и неизвестни медии да се състезават за 
вниманието на потребителя с големи и добре утвърдени медийни из-
точници, а чрез предлагането на новинарски поток от разнообразни 
първоизточници разграничаването между съмнителни и реномирани 
новинарски сайтове все повече намалява. Днес често виждаме аудито-
рия, която фокусира вниманието си не само върху „Ню Йорк таймс“, но 
и върху „Селебрисити“ (CelebriCity) и „Палмър рипорт“ (Palmer Report). 
Това, разбира се, не означава, че хиперполитизарането и атрактивно 
поднесените фалшиви новини са винаги печеливши тактики в соци-
алните медии или че всички малки новинарски организации са про-

9 BAKSHY, Eytan and Lada ADAMIC (2015). Exposure to Diverse Information on Face-
book (online). Available from: http://https://research.fb.com/blog/2015/05/expo-
sure-to-diverse-information-on-facebook-2/ (cited 12.09.2021).
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изводители на дезинформация. Безспорно обаче финансовите ползи 
от създаване на медии, които използват – и генерират – гняв, страх, 
възмущение, подигравка и други първостепенни силни емоции, са не-
посредствени и значими. 

Производството на политическо съдържание, което да примамва 
с гръмки и често фалшиви твърдения, е евтин процес, който може да 
бъде извършван от един-единствен човек в комфорта на собствения му 
дом. Като бизнес модел може да разглеждаме производството на този 
тип новини като вид вредни емисии в резултат на комерсиализацията 
на „Фейсбук“. Това са своеобразни „външни разходи“, наложени на де-
мокрацията като страничен ефект на бизнес модела, който съпоставя 
рекламните договори с броя разглеждания на публикуваната инфор-
мация, без да взима под внимание несъответствието между техноло-
гичните способности, характеризиращи се с бързина, автономност и 
несъзнателност, и човешките когнитивни способности, които се отли-
чават със сравнителна оценка, размисъл и бавно взимане на решения.

Противопоставянето на печеленето на пари и създаването на висо-
кокачествена журналистика датира поне от ранните печатници и нуж-
дата от продажба на вестникарски копия. Корумпиращото влияние на 
необходимостта от продажба и печелене на възможно най-широка ау-
дитория е централна и често срещана тема в медийната критика още 
от 50-те години на миналия век, когато Харолд Инис публикува първия 
известен труд по нея „Пристрастието на комуникацията“. На комерси-
ално ниво сензационните заглавия във „Фейсбук“ са просто дигитал-
ният аналог на заглавията на хартиените таблоиди и примамващите 
заглавия от вътрешни страници на вестници с добра репутация, на-
пример страница 6 на „Ню Йорк поуст“ и страница 3 на „Сън“ (The Sun). 
На ниво съдържание много от новите медии, които разпространяват 
конспиративни теории, псевдонаука и фалшиви политически новини 
по новинарския фийд на „Фейсбук“, са просто днешните превъплъще-
ния на таблоидите, към които потребителят посяга, чакайки реда си 
на опашката в супермаркета.

Именно икономическите стимули и лекотата на достъп, които 
предлага „Фейсбук“, водят до това политическото съдържание на ди-
гиталния гигант да прояви по-високи нива на пристрастност, откол-
кото например „Туитър“ и интернет като цяло. Политическите нови-
ни във „Фейсбук“ обикновено отразяват предпочитания в далечните 
краища на политическия спектър и са значително по-изразени вдясно. 
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Крайните партийни пристрастия са местообитание на политически 
активните граждани – тези, които са най-склонни да се ангажират с 
насочено осмисляне на политическата картина и са готови да толери-
рат поляризиращи медии, които често жертват точността и обектив-
ността в полза на сензационно и политически хапливо съдържание. 
Публикуваните в социалната мрежа новини не предлагат оригинал-
ност и журналистическо разследване, а заемат готова информация от 
други източници, която възпроизвеждат в кратки публикации и ста-
тии с провокативни заглавия, предназначени да стимулират трафика 
във „Фейсбук“. Повечето от тези материали не само стриктно следват 
твърда партийна линия, но изобилстват от фалшиви новини и са често 
критикувани от медийни анализатори и сайтове за проверка на факти. 
Така например според проучване на „Бъзфийд нюз“ относно трите 
най-посещавани сайта в крайнодесния и крайнолевия политически 
спектър за дванайсетте месеца преди изборите през 2016 г. 38% от 
всички публикации в десните медии и 19% от левите са или смесица 
от истина и фалшиви факти, или изцяло фалшиви новини10. 

Тези уебстраници представляват нова и мощна сила в американ-
ската политика и общество, а много от тях изпреварват растежа на 
отдавна установени и реномирани традиционни медии. Най-добрият 
начин за привличане и разрастване на аудитория за политическо съ-
държание в най-голямата социална мрежа в света е чрез избягване на 
фактите и обективните репортажи и заменянето им с емоционални 
политически пристрастни публикации, които тиражират невярна или 
подвеждаща информация, която казва на потребителите това, което 
искат да чуят. В статия за растежа и влиянието на тези страници „Ню 
Йорк таймс магазин“ (New York Times Magazine) посочва, че те „са за-
почнали да създават и усъвършенстват нов подход към политически-
те новини: избирателен подбор и възстановяване на най-ефективните 
тактики и тропи от активизма, застъпничеството и журналистиката в 
мощна нова смес“11.

10 SILVERMAN, Craig, Lauren STRAPAGIEL, Hamza SHABAN, Ellie HALL and Jeremy 
SINGER-VINE (2016). Hyperpartisan Facebook Pages Are Publishing False And Mis-
leading Information At An Alarming Rate (online). Available from: http://https://
www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/partisan-fb-pages-analysis (cited 
09.09.2021). 
11 HERRMAN, John (2016). Inside Facebook’s (Totally Insane, Unintentionally Gigan-
tic, Hyperpartisan) Political-Media Machine (online). Available from: http:// https://
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Макар да не е ново медийно явление, дезинформацията днес при-
добива все по-голямо значение. От една страна, бариери за нейното 
навлизане в масовите медии почти не съществуват, тъй като създава-
нето на уебсайтове и страници в социалните медии е лесно и финан-
сово изгодно поради приходите, които уебсъдържанието набавя чрез 
рекламни платформи. Въпреки че опасенията от накърнена репутация 
обезкуражават традиционните медии от съзнателно разпространение 
на фалшиви новини, дезинформацията успява да влезе в полезрение-
то на аудиторията чрез стремглавото нарастване на потреблението 
на социални медии: по време на изборите през 2016 г. активните по-
требители на „Фейсбук“ достигат 1,8 милиарда, а „Туитър“ доближава 
400 милиона потребители12. Фиксираните разходи на една социална 
страница за навлизане в медийния пазар и производството на съдър-
жание са пренебрежимо ниски, а това увеличава относителната рен-
табилност на краткосрочните стратегии, приети от производителите 
на фалшиви новини, като същевременно намалява необходимостта 
от изграждане на дългосрочна репутация за качество на поднасяна-
та информация. Освен това форматът на социалните медии – малки 
фрагменти от информация, гледани през новинарския фийд на теле-
фона – може да затрудни преценката на потребителя за достоверност 
на статията. 

Интересна тенденция, която спомага за този процес, е паралел-
ният спад на доверие и увереност в безпристрастното отразяване на 
новини в традиционните средства за масова информация. Според про-
учване на „Галъп“ през 2016 г. доверието на избирателите в репорта-
жите на традиционните медии е силно разклатено по отношение на 
„обективността на новините и тяхното точно и пълно представяне“13. 
Този спад на доверие е по-ясно изразен сред симпатизантите на Репуб-
ликанската партия, отколкото сред демократите, и е най-силно проя-
вен в месеците преди самите избори. Намаляващото доверие в тради-

www.nytimes.com/2016/08/28/magazine/inside-facebooks-totally-insane-uninten-
tionally-gigantic-hyperpartisan-political-media-machine.html (cited 12.09.2021).
12 Pew Research Center (2016). Social Media Update 2016 (online). Available from: 
http://https://www.pewresearch.org/internet/2016/11/11/social-media-up-
date-2016/ (cited 12.09.2021).
13 SWIFT, Art (2016). Americans’ Trust in Mass Media Sinks to New Low (online). 
Available from: http://https://news.gallup.com/poll/195542/americans-trust-mass-
media-sinks-new-low.aspx (cited 12.09.2021).
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ционните медии би могло да се разглежда едновременно като причина 
и следствие от това, че фалшивите новини придобиват все по-голяма 
популярност, а достъпът на потребителите до тях е възходящ процес. 

Един от начините да се прецени значението на социалните медии 
като доставчици на дезинформация е да се установи позицията на съ-
ответния сайт в интернет трафика. Всеки път, когато потребител посе-
щава уебстраница, той или е навигирал, директно въвеждайки нейния 
адрес в търсачката си, или е препратен на нея от друг сайт, като основ-
ните източници на препратки са именно социалните медии. Мащабно 
проучване на Националното бюро за икономически проучвания в САЩ 
проследява интернет трафика чрез препратки от социалните мрежи в 
месеца на президентските избори през 2016 г. и установява, че десетте 
най-посещавани уебсайта от общо 690 в списъка използват препратки 
от социални медии само в 10% от случаите. В контраст, 65-те най-по-
пулярни уебсайта с фалшиви новини разчитат предимно на трафика 
от социалните медии14. Въпреки че списъкът на страниците за дезин-
формация се променя непрекъснато и тяхната популярност е сравни-
телно субективна, проучването демонстрира важността на социални-
те медии като доставчици на фалшиви новини. Тя се потвърждава и 
от факта, че през месеца преди датата на изборите респондентите са 
прекарали средно по 66 минути на ден за четене, гледане или слушане 
на новини за предстоящите избори, от които 25 (38%) са били в соци-
алните медии15. 

Стабилният поток на потребители в социалните мрежи е заложен в 
техните бизнес модели, които целят събирането на високоусъвършен-
ствани данни за своите потребители и ги преобразуват в микротар-
гетирани манипулации, целящи да накарат аудиторията си да вярва, 
иска или да предприеме дадени действия. Описването на тези бизнес 
практики като „реклами“ или „поведенчески маркетинг“ вместо като 
„микротаргетирана манипулация“ ги прави приемливи и непротиво-
речащи на повечето етични норми в днешния бизнес климат. Макар и 
приемливи от гледната точка на бизнеса, използването на тези микро-
таргетирани манипулации върху избирателите заплашва да подкопае 
самата възможност за демократичен държавен ред независимо дали 

14 ALLCOTT, Hunt and Matthew GENTZKOW (2017). Social Media and Fake News in 
the 2016 Election. Journal of Economic Perspectives, 31, N 2, Spring 2017, p. 211–236. 
15 Ibidem.
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са използвани от действащи правителствени представители, или от 
ангажирани външни лица, целящи да подкопаят демокрацията. 

По-малко от месец преди изборния ден през 2016 г. почти всички 
социологически агенции и метрични системи за предвиждане на из-
борните резултати показват, че Доналд Тръмп ще понесе епична загу-
ба от Хилари Клинтън. Това, което всички те подценяват е, че щабът 
на Тръмп води сложна и много прецизна дигитална кампания, която 
се фокусира върху 13,5 милиона избиратели в 16 решаващи щата, кои-
то биха могли да бъдат убедени да гласуват за кандидата на Републи-
канската партия. Стратегията на Тръмп е не просто да увеличи своите 
избиратели, а да намали потенциалните избиратели на Клинтън чрез 
целенасочени негативни съобщения, фокусирани върху привличането 
на внимание на три конкретни социални групи: афроамериканци, мла-
ди жени и идеалистично настроени бели либерали. 

Озаглавената „Проект „Аламо“ кампания е разработена въз осно-
ва на информация за избиратели, използвана за набиране на средства 
и цифрова политическа реклама на Републиканската партия. Базата 
данни за избирателите включва данни, предоставени от Републикан-
ския национален комитет и британската корпорация за политически 
консултации „Кеймбридж Аналитика“, между 4000 и 5000 статистиче-
ски показателя за 220 милиона американци. До изборния ден дигитал-
ната платформа е успяла да получи няколко милиона малки дарения, 
чиято обща сума възлиза на повече от четвърт милиард долара. Само 
четири месеца по-рано кампанията изглежда почти нефункционира-
ща с общо 30 служители на заплата, почти никакви разходи за реклама 
в решаващите щати и с липса на дарения. Очакванията, че Тръмп ще 
възложи кампанията на Републиканския национален щаб, не се оправ-
дават и само месец преди националната партийна конвенция през юли 
бъдещият президент заменя мениджъра на кампанията Кори Леван-
довски с Пол Манафорт и наема Брад Парскал за неин ръководител. 
Парскал няма опит в политиката, но е изградил уебсайтовете за раз-
личните бизнес начинания на семейство Тръмп и насочва кампанията 
към социалните медии, като разпределя наличното си финансиране за 
закупуване на реклами във „Фейсбук“. 

Въпреки липсата на опит в дигиталните мрежи само за няколко 
месеца кампанията на Тръмп успява да се разгърне в мощен и конку-
рентоспособен инструмент за победа, използвайки изцяло хетеродо-
ксален метод във „Фейсбук“. Дигиталният медиен гигант изгражда 

АНЕЛИЯ ПЕТРОВА



83

подходи, специално пригодени да го превърнат в мощен, достъпен и 
незаменим инструмент за политически кампании. Чрез партньорство-
то си с маркетингови компании като „Аксиом“ „Фейсбук“ позволява на 
кампаниите да таргетират избиратели, използвайки разнообразни из-
точници на данни, които свързват профилите на потребителите с тех-
ните електронни и пощенски адреси, телефонни номера и други видо-
ве лична информация на американските гласоподаватели16. „Фейсбук“ 
предоставя интерфейс, който позволява на кампаниите да се насочват 
към конкретни избиратели, географски ширини или демографски гру-
пи и да изпращат реклами до хиперспецифични сегменти от населе-
нието въз основа на тези лични данни. Тази възможност е съчетана с 
инструменти – първоначално предназначени за търговски приложе-
ния – за бърза оценка на това, колко добре различните алтернативи на 
едно и също съобщение предизвикват ангажираност в целевата ауди-
торията, и кампанията на Тръмп се възползва от тях, създавайки над 
100 000 реклами и политически послания. 

Богатите на данни поведенчески подходи към политическите 
кампании не са новост. За първи път микротаргетирането се използ-
ва за политически цели в предизборната кампания на Джордж Буш 
през 2004 г., когато щабът на бъдещия президент набавя данни за 
идентифициране на потенциални избиратели във враждебни райо-
ни чрез техните религиозни вярвания, навици за пазаруване и член-
ство в частни клубове. По-късно кандидатпрезидентските кампании 
на Барак Обама през 2008 и 2012 г. използват интензивни методи за 
събиране на данни, за да моделират поведението на избирателите и 
да насочат конкретни медийни съобщения към специфични социални 
групи. Именно успехът на дигиталните кампании на Обама е причи-
ната Републиканския национален комитет да инвестира в собствено 
събиране на данни и анализи в подготовката за изборите през 2016 г. 

Идеята за използването на интернет технологии с цел събиране 
на данни и тяхната употреба чрез микротаргетиране на аудитории е 
отдавна прилагана, но факторите, които увеличават ефикасността на 
анализа на данни като цяло, са особено видими в политическите кам-
пании: огромното влияние на „Фейсбук“, увеличеният капацитет за 

16 GUTZMER, Ines (2015). Acxiom Becomes an Audience Data Provider in Facebook 
Marketing Partner Program (online). Available from: http:// https://www.acxiom.
com/news/acxiom-becomes-audience-data-provider-facebook-marketing-part-
ner-program/ (cited 12.09.2021).
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съхранение и обработка на данни, който позволява на различни по-
требители да усъвършенстват и уголемят мащаба на анализа си и раз-
работването на софтуерни алгоритми, които да извличат приложима 
информация от постоянно нарастващите масиви на данни. По този на-
чин „Фейсбук“ обособява уникална по рода си и мощна позиция в света 
на политическите кампании. Дигиталният гигант не само предоставя 
инструменти за достъп до данните на десетки милиони американци, 
но предлага да включи свои представители в кампаниите, които да им 
помагат17. За Брад Парскал преходът от бизнес към политика е лесен –  
в интервю за предаването „60 минути“ по Си Би Ес след края на кампа-
нията той заявява: „Винаги се чудя защо хората в политиката се дър-
жат сякаш дигиталният свят е толкова мистичен. Та това са същите 
похвати, които използваме в рекламите, само че с по-модерни имена. 
Аз разбрах рано, че „Фейсбук“ е начинът, по който Доналд Тръмп ще 
спечели. Чрез „Туитър“ той разговаря с хората. Чрез „Фейсбук“ щеше да 
спечели изборите“18.

Анализирайки дигиталната политическа кампания на Доналд 
Тръмп, би трябвало да отчетем опасностите, които микротаргетира-
нето крие. Социалните мрежи убеждават гласоподавателя в неговото 
обособено, лично и виртуално пространство, където опонентите, не-
утралните наблюдатели и обективните анализатори нямат дума. Съ-
щевременно технологичните инструменти за убеждаване стават все 
по-добри и способността за манипулиране на избирателите в диги-
талната сфера се засилва чрез разпространение на фалшиви новини и 
съобщения, които често стимулират проява на емоции и ирационални 
пристрастия. Дигиталните кампании превръщат политическата ко-
муникация във все по-персонализирана, частна трансакция и по този 
начин фундаментално прекрояват публичната сфера, като я правят 
все по-малко публична. Тъй като манипулацията става на ниво отде-
лен потребител, дезинформацията е все по-успешна и завоалирана 
зад конкретни съобщения, отнасящи се към неговите предпочитания 
и специфичен начин на живот. Изпълнителният директор на „Кейм-

17 KREISS, Daniel and Shannon C. MCGREGOR. Technology Firms Shape Political 
Communication: The Work of Microsoft, Facebook, Twitter, and Google With Cam-
paigns During the 2016 U.S. Presidential Cycle. Political Communication 35, N 2, 2017,  
p. 155–177. 
18 CBS NEWS. 60 Minutes. 8–10-2017. Available from: http://https://www.cbsnews.
com/video/secret-weapon/.
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бридж Аналитика“ Марк Търнбул описва въздействието върху об-
ществения дискурс като „анонимна“ и „невъзможна за проследяване“: 
„Просто поставяте информация във вените на интернет, наблюдавате 
как нараства и с малко натиск от време на време виждате как тя започ-
ва да оформя мнения и позиции“19.

Разрасналият се впоследствие скандал между „Фейсбук“ и „Кейм-
бридж Аналитика“ се превръща в бойно поле на взаимни обвинения и 
води до закриването на британската компания за събиране на данни. 
Основното обвинение на „Фейсбук“ към доскорошния им партньор е за 
„нарушаване на доверието“ чрез събирането на данни на милиони пот-
ребители, без да бъдат спазени условията за обслужване на социална-
та мрежа. От гледна точка на основната заплаха за демокрацията оба-
че нарушаването на поверителността е значително по-маловажно от 
факта, че „Фейсбук“ събира и използва всички тези данни и налага на 
потребителите си условия за ползване, които позволяват на социална-
та мрежа и нейните партньори да използват събраните данни манипу-
лативно и тенденциозно. Непрестанното подобряване на алгоритмите 
за идентифициране на личните характеристики спомага за прециз-
ността на микротаргетирането и подлагането на избирателите на ед-
ностранчиви и необективни влияния. Основният риск от подкопаване 
на автономията на избирателите и свързаната с този процес ерозия на 
общественото доверие в легитимността на резултатите от изборите са 
достатъчно основание да се препоръча индивидуално разработените 
или твърде тясно насочените техники реклами, съобщения и послания 
в социалните медии да бъдат ограничени в политическия контекст. 
Излагането на тези съобщения в публичното пространство чрез ши-
роко достъпна база данни би позволило упражняването на обществен 
контрол върху дезинформацията и своевременната реакция на канди-
дати от противниковата партия или независими анализатори.

Тревогите, свързани с фалшивите новини, отразяват опасенията за 
нарастващия потенциал на социалните медии за засилване на дезин-
формацията и лишаване на аудиторията от противоположни гледни 
точки. Сравнително малко се знае обаче за степента, до която избира-

19 Channel 4 News (2018). Revealed: Trump’s Election Consultants Filmed Saying 
They Use Bribes and Sex Workers to Entrap Politicians (online). Available from: http:// 
https://www.channel4.com/news/cambridge-analytica-revealed-trumps-elec-
tion-consultants-filmed-saying-they-use-bribes-and-sex-workers-to-entrap-politi-
cians-investigation (cited 12.09.2021).
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телното излагане на факти може да изкриви фактическата информа-
ция, която хората консумират, и да насърчи излагането на фалшиви и 
подвеждащи фактически твърдения – ключов въпрос за демокрацията 
в САЩ. Степента, с която потребителите на „Фейсбук“ участват в из-
бирателно излагане на новини, които засилват техните предразполо-
жения към определена партия преди изборите през 2016 г., показва, 
че избирателите предпочитат съмнителни факти, които благоприят-
стват предпочитания от тях кандидат. Данните за поведението обаче 
показват, че само част от американците имат силно изкривени модели 
на медийно потребление. 

Огромният дял от дезинформацията по време на изборите през 
2016 г. се разпространява предимно от по-възрастни потребители в 
социалните мрежи, които генерират четири пъти по-голям трафик 
от сайтовете на традиционните новинарски мрежи20. Потенциалът за 
дезинформация е шокиращо висок – според анализ на „Найт фаундей-
шън“ „водещите фалшиви новини за изборите генерират повече пот-
ребление и ангажираност, отколкото най-добрите обективни анализи 
на 19 големи утвърдени новинарски мрежи, взети заедно“21. Това на-
блюдение намира потвърждение от мащабен доклад за влиянието на 
онлайн дезинформацията върху същите избори, подготвен от учени в 
Университета на щата Охайо, които измерват тенденциите на избира-
телите на Барак Обама през 2012 г. да не подкрепят Хилари Клинтън 
през 2016 г. въз основа на това, дали вярват в следните фалшиви нови-
ни: 1) Здравето на Хилари Клинтън се влошава прогресивно, 2) Клин-
тън одобрява продажбата на оръжия на ислямски джихадисти, и 3) Па-
пата подкрепя кандидатурата на Доналд Тръмп. От гласоподавателите 
на Обама, които не вярват на нито една от тези новини, 89% подкрепят 
Хилари Клинтън, докато само 17% от тези, които вярват в две или три 
от тях, са гласували за нея. Изследователите твърдят, че на избори, ре-
шени от само 78 000 гласа в три ключови щата, е много вероятно он-
лайн дезинформацията да е повлияла върху техния краен резултат22.

20 HINDMAN, Matthew and Vlad BARASH (2018). Disinformation, ‘Fake News’ and 
Influence Campaigns in Twitter (online). Available in: http:// https://kf-site-produc-
tion.s3.amazonaws.com/media_elements/files/000/000/238/original/KF-Disinfor-
mationReport-final2.pdf (cited 12.09.2021).
21 Ibidem.
22 GUNTHER, Richard, Paul A. BECK and Eric C. NISBET (2017). Fake News Did Have a 
Significant Impact on the Vote in the 2016 Election: Original Fill-Length Version with 
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Онлайн децентрализацията на дигиталните медии създава труд-
ности както за количественото определяне, така и за реагирането 
спрямо дезинформацията. Безспорно социалните платформи са нова 
среда за политическа комуникация, а политическите информационни 
потоци – както по произход, така и по разпространение – създават вир-
туален пазар на идеи, които са по-трудни за наблюдение и разбиране. 
Самата онлайн концепция за истина и факти е по-трудна за потвържда-
ване, защото без общоприетите норми и методи за проверка публику-
ваната информация е трудно удостоверяема. Въпреки това е важно да 
се има предвид, че интернет е мощен инструмент за демократизация. 
Социалните медии помагат за разширяване на политическия дебат и 
го отварят за традиционно маргинализираните гласове, като улесня-
ват взаимодействието на граждани с кандидати и избрани политиче-
ски представители. В същото време тези нови платформи по принцип 
са по-непрозрачни и по-трудни за регулиране от традиционните. Ин-
тернет – особено в голяма, разнообразна и поляризирана държава като 
САЩ – е зряла почва за създаване и разпространение на дезинформа-
ция, която процъфтява в среда на непрозрачност. За разлика от поли-
тическите съобщения в традиционните медии микротаргетирането 
в социалните мрежи избягва всякакъв сериозен регулаторен надзор 
независимо от източника на информация или нейната достоверност. 
Ефектът се влошава от значителните финансови облаги, които съ-
пътстват създаването и разпространението на невярно съдържание, 
тъй като именно най-подвеждащите и шокиращи заглавия получават 
най-много читателско внимание, а оттам – и финансово възнагражде-
ние за създателя си. Например само пет дни преди изборите през 2016 г.  
„Бъзфийд нюз“ публикува доклад, който разкрива, че македонски тий-
нейджъри правят по 5000 долара на месец от рекламни печалби чрез 
публикуване на фалшиви истории, свързани с Доналд Тръмп. Въпреки 
че „Фейсбук“ и „Гугъл“ се опитаха да отнемат възможността на дезин-
формиращите сайтове за печалба от реклама, финансовият подтик за 
стимулиране на трафика с онлайн дезинформация никога няма да из-
чезне напълно. 

Methodological Appendix (online). Available from: http:// https://cpb-us-w2.wp-
mucdn.com/u.osu.edu/dist/d/12059/files/2015/03/Fake-News-Piece-for-The-Con-
versation-with-methodological-appendix-11d0ni9.pdf (cited 12.09.2021).
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Засиленият обществен дебат за ролята на дезинформацията за из-
хода на президентските избори през 2016 г. провокира реакция в отго-
вор на нейното разпространение. Тези мерки варират от промени на 
алгоритмите и рекламната политика до опити за прилагане на стан-
дартите за обществена осведоменост и насърчаване на качествената 
журналистика и дигиталната грамотност. Докато усилията на амери-
канския Конгрес да наложи прозрачност на рекламата в интернет след 
изборите през 2016 г. тепърва ще дадат резултат, „Фейсбук“ и „Гугъл“ 
предприемат стъпки за създаване на обществено достъпни архиви със 
сведения за политическите реклами в САЩ. Освен това „Фейсбук“ про-
меня алгоритмите си и въвежда нови функции, които маркират опре-
делени новини с етикета „оспорени“ и позволяват на потребителя да 
отбележи дадена статия като фалшива, а първоначалните индикато-
ри потвърждават, че засега тези усилия успяват. Съвместно проучване 
на учени от Нюйоркския университет и Станфордския университет 
установява, че след изборите през 2016 г. дезинформацията в социал-
ната мрежа спада с над 50% най-вече в резултат на активните мерки, 
които „Фейсбук“ предприема в борбата си срещу фалшивите новини. 
Въпреки това авторите на проучването отбелязват, че „абсолютното 
количество взаимодействия с дезинформацията във „Фейсбук“ остава 
голямо и дигиталната платформа продължава да играе огромна роля 
в разпространението на дезинформация“23. 

Тези твърдения намират потвърждение от публичните разкрития 
в края на 2021 г. на Франсис Хоган, бивша служителка на „Фейсбук“, 
която открито критикува дигиталния гигант заради нежеланието му 
да ограничи езика на омразата и дезинформацията. В показанията си 
пред Конгреса тя заявява, че мерките на „Фейсбук“ за борба срещу де-
зинформацията са били временни и социалните мрежа успява да се 
справи само с 10 до 20% от дезинформацията. Според нея в продъл-
жение на години „Фейсбук“ демонстрира, че избира печалбата пред 
обществената безопасност и нехае за засилването на омразата, агреси-
ята и поляризацията вследствие на публикуваната дезинформация24. 

23 ALLCOTT, Hunt, Matthew GENTZKOW and Chuan YU (2018). Trends in the diffusion 
of misinformation on social media (online). Available from: http:// https://siepr.stan-
ford.edu/system/files/publications/18-029.pdf (cited 14.09.2021).
24 Facebook Whistleblower Frances Haugen testifies before Senate Commerce 
Committee (2021) (online). Available from: http:// https://www.youtube.com/
watch?v=GOnpVQnv5Cw&ab_channel=C-SPAN (cited 14.09.2021).
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Хоган вижда решението на този проблем в налагането на по-строги 
федерални регулации върху интернет гиганта, който междувременно 
е поставен в сериозна репутационна криза. 

Обхватът на предизвикателството може да бъде обезсърчаващ: 
само през третото тримесечие на 2018 г. „Фейсбук“ деактивира 754 
милиона фалшиви акаунта и премахна съдържание, представено под 
чужда самоличност. В същото време технологичните компании са про-
тив разкриването на подробна информация за техните алгоритми на 
работа и вътрешните си правила на прилагането им, а това създава 
предпоставка за значително ниво на непрозрачност на информацията, 
която стига до крайния потребител. Особено що се отнася до премах-
ването на съдържание, липсата на прозрачност е потенциална уязви-
мост, излагаща социалните платформи на критика за решението им да 
цензурират съдържание с малък надзор или отчетност на действията 
си. Решението на „Фейсбук“ да създаде Надзорен съвет за съдържание 
би могло да предостави механизъм за независимо разглеждане на пуб-
ликуваното съдържание и допълнително изясняване пред аудитория-
та на това, как компанията балансира ангажираността си към свобода-
та на публикуване и достоверността на публикуваната информация. 

Социалните медии представляват предизвикателство за демокра-
тичния дебат и дискурс в контекста на дезинформацията, защото в ос-
новата си тя е предназначена да дестабилизира без значение дали е 
насочена срещу конкретен кандидат, политическа партия, идеология, 
държава, или самата идея за демокрация. Подобно на тероризма, де-
зинформацията цели да провокира паника, да подкопае вярата в ин-
ституции и да изиска пропорционална реакция, често поляризираща 
големи социални групи. Докато фалшивото съдържание често се офор-
мя като атака срещу определен политик или партия, по-съществената 
му цел е да компрометира доверието в институциите и истината като 
цяло. Ако приемем, че нихилистичните последици и предизвикване-
то на политически хаос са сред целите на дезинформацията, то тогава 
нейните усилия в САЩ през последните пет години бележат огромен 
успех. Дори да приемем, че сами по себе си фалшивите новини не са 
променили крайния резултат от президентските избори през 2016 г.,  
те успяха да убедят немалко избиратели, че са постигнали именно 
това. Докато повечето американци все още се информират от реноми-
рани източници, много гласоподаватели са настроени скептично към 
традиционните източници на информация. Фалшивите новини в со-
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циалните мрежи са в състояние да заглушат легитимните истории за 
политика и различни събития с обществена значимост и да дискреди-
тират официални лица и институции – от избора ни на медии, на които 
да вярваме, до партийната политика и законотворството. Само съгла-
сувани и трезви усилия за възстановяване на доверието и стриктна 
регулация на разпространяването на фалшиви новини в социалните 
мрежи могат да превърнат потенциала им за надежден източник на 
информация и арбитър на истина в реалност. 
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„НЯМА ДА ИМА МИНИСТЕРСТВО НА ИСТИНАТА В ЕС“: 
ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНО ОБЕЩАНИЕ

Нели Огнянова

Abstract. In 2018, the European Commission announced a European approach to 
countering disinformation, aimed at creating a more responsible media ecosystem 
by adopting a Code of Practice. Three years later, the Commission proposed legis-
lation that provides for a co-regulatory backstop, a double safety net against mis-
information. What does a co-regulatory backstop at supranational level mean, is 
the change of the EU approach justified and adequate, does Bulgaria have its own 
national approach to tackle disinformation and does the co-regulatory backstop af-
fect it: these are the questions  to be answered by analyzing  institutional and expert 
positions.
Key words: disinformation, EU disinformation policy, Code of Practice on 
Disinformation, DSA

Развитието на информационните технологии позволява на дезин-
формацията да влияе върху взимането на съществени индивидуални 
и масови решения. Това поставя противодействието срещу дезинфор-
мацията високо в дневния ред и на държавите, и на Европейския съюз.

Като един от токсичните странични продукти на модерността1 
дезинформацията е предмет на нарастващ брой научни изследвания2.  

1 BERNSTEIN, Josef. (2021), Bad News: Selling the Story of Disinformation, Harpers 
Magazine (online) [cited 20 October.2021] Available from: https://harpers.org/ar-
chive/2021/09/bad-news-selling-the-story-of-disinformation/.
2 ALLCOTT, Hunt & Matthew GENTZKOW. Social Media and Fake News in the 2016 
Election. In: Journal of Economic Perspectives, vol 31(2), 2017, рр. 211–236; KAPAN-

https://harpers.org/archive/2021/09/bad-news-selling-the-story-of-disinformation/
https://harpers.org/archive/2021/09/bad-news-selling-the-story-of-disinformation/
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Статията е посветена на динамиката на политиката на ЕС към дез-
информацията, без да се засяга политиката на държавите членки. Об-
съждат се две тенденции. Първата е разширяване на обхвата на проти-
водействието: отначало то е организирано в рамките на една отделна 
политика – в областта на външните отношения на ЕС и сигурността, 
а впоследствие борбата с дезинформацията води до хоризонтален 
подход, засягащ различните политики на Съюза, включително външ-
ните отношения. Втората тенденция е обогатяване и усложняване на 
инструментариума за противодействие: от саморегулиране към т.нар. 
двойна предпазна мрежа, която запазва в усъвършенстван вид същест-
вуващия Кодекс за поведение, но заедно с това в ЕС ще се приеме и 
законодателство, насочено срещу дезинформацията. На финала се об-
съжда притежава ли България собствена двойна предпазна мрежа по 
отношение на дезинформацията. 

Първата тенденция: от противодействие 
на хибридните заплахи към хоризонтален подход 

за противодействие на дезинформацията

В Европейския съюз мерки за противодействие на дезинформаци-
ята са предприети най-напред в областта на външните отношения и 
сигурността във връзка с т.нар. хибридни заплахи. Пропагандата и дез-
информационните кампании, хибридните заплахи и информационна-
та война са предмет на координирани действия на институциите на ЕС 
в партньорство с НАТО3. Тук е най-очевидна връзката между съвремен-
ните медийни екосистеми и проблемите на сигурността. Европейски-
ят парламент настоява за координиран европейски подход към медии, 
за които е доказано, че многократно са използвали стратегии за пред-
намерена заблуда и дезинформация, особено в новите медии, социал-
ните мрежи и цифровата сфера (Резолюция на ЕП)4. 

TAI, Eleni at al. A systematic literature review on disinformation: Toward a unified 
taxonomical framework. New Media & Society vol.23, 2021, рр. 1301–1326.
3 European Commission. JOIN (2016) 18 final, European Commission. JOIN (2017) 
30 final, EUROPEAN COMMISSION. JOIN (2018) 16 final.
4 European Parliament, Resolution on EU strategic communication to counteract 
propaganda against it by third parties (2016/2030(INI)).
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След огласяването на данни, че резултати от избори и национал-
ни референдуми са повлияни от дезинформация, разпространявана от 
глобалните онлайн платформи5, държавите от ЕС изразяват решимост 
да не допуснат външни влияния или значителна роля на дезинфор-
мацията за изборите за Европейски парламент през 2019 г. В навече-
рието на изборите организацията за противодействие на дезинфор-
мацията в ЕС решително се активизира. Към Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД) се създава специално звено на ЕС за синтез на 
информацията за хибридните заплахи. Ролята на модерната цифрова 
дипломация става толкова съществена, че се появяват научни публи-
кации, посветени на въпроса, „Ще преживее ли публичната диплома-
ция интернет?“6. Започва системен мониторинг върху хибридните за-
плахи „чрез по-специално традиционните медии, социалните мрежи, 
учебните програми и дейността на политическите партии“7. Около 30 
държави, сред които Русия, Китай, държави от Азия, Африка и Латин-
ска Америка, са идентифицирани като евентуален източник на хибри-
дни заплахи.

Европейската комисия и върховният представител на ЕС по въп
росите на външните работи и политиката на сигурност предлагат 
създаване на Система за бързо предупреждение (Rapid Alert System, 
RAS) като една от най-важните мерки в Плана за действие на ЕК за 
противодействие на дезинформацията, за която отговаря върховният 
представител. Системата е активна от март 2019 г., включва платфор-
ма за сигурен информационен обмен и свързва служители („точки за 
контакт“), които работят за справяне с дезинформацията от всички 
държави, членки на ЕС, и съответните институции и структури на ЕС. 
Поддържат се връзки към Европейската мрежа за сътрудничество в 
областта на изборите (ECNE) и вътрешната мрежа срещу дезинфор-
мацията на Комисията с цел обмен на информация относно дезинфор-
мацията, провеждат се и срещи на националните служители. ЕСВД 
определя системата като „единствен форум в институционалната 
структура на ЕС, където експертите по дезинформация от институции-

5 European Commission. JOIN (2018) 36 final.
6 FUKUYAMA, Francis. Public Diplomacy in a Post-Truth Society. In: Can public diplo-
macy survive the internet. Ed. Surowiec, Pawel & Manor, Ilan. Palgrave Macmillan, 1–2, 
2020.
7 European Parliament, Resolution on EU strategic communication to counteract 
propaganda against it by third parties (2016/2030(INI)).
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те на ЕС и държавите членки работят заедно за решаването на пробле-
ми, свързани с дезинформацията“8. 

Върховният представител на ЕС Жозеп Борел информира Европей-
ския парламент, че от началото на пандемията Ковид--19 системата се 
използва за обмен на информация, конкретно свързана с пандемията 
и съпътстващата я инфодемия9. Създава се специална секция, посвете-
на на инфодемията. По оценка на Борел системата се развива „извън 
първоначалната концепция за система, която споделя главно сигнали 
в случаи на значителни дезинформационни кампании, към общност 
от експерти, които споделят информация и работят за общ подход и 
реакция на дезинформацията“ 10. 

Изказването на Борел сочи, че дезинформационните кампании и 
информационната война не се локализират в областта на външните 
отношения и сигурността. Още комисията „Юнкер“ (2014–2019) разши-
рява полето на прилаганите мерки срещу дезинформацията в рамките 
на стратегията за цифров единен пазар с акцент върху дезинформаци-
ята в онлайн платформите и медийната грамотност. Този хоризонта
лен подход за противодействие на дезинформацията се базира върху 
доклада на специално формираната от ЕК Експертна група на високо 
равнище11. 

8 European Court of Auditors. Special Report 09/2021: Disinformation affecting the 
EU: tackled but not tamed.
9 „Инфодемията е наличието на прекалено много информация за даден проб-
лем, което затруднява намирането на решение. Тя може да доведе до разпрост-
раняването на невярна информация, дезинформация и слухове по време на 
извънредна ситуация, свързана със здравето. Инфодемията може да възпрепят-
ства ефективните ответни действия в областта на общественото здраве и да 
създаде объркване и недоверие сред хората“. В: WHO, Coronavirus disease 2019 
(COVID-19) Situation Report – 45.    
10 European Parliament, Question reference: E-006819/2020, Answer given by High 
Representative/Vice-President Borrell on behalf of the European Commission, 19 
April 2021. 
11 DE COCK BUNING, Madeleine (2018) A multi-dimensional approach to disinforma-
tion: report of the independent High level Group on fake news and online disinforma-
tion, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Впоследствие Евро-
пейската комисия оповестява създаването на Кодекс – вж COM(2021) 262 final. 
Guidance on strengthening the Code of Practice on Disinformation. Roadmap – Ares 
(2021) 2230395 и COM (2018) 236 final Tackling online disinformation: a European 
Approach.
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Разширява се обхватът на съдържанието, което се дефинира 
като нежелано: докато хибридните заплахи са преднамерени и имат 
за цел да се причини вреда, при хоризонталния подход ЕС противо-
действа срещу невярно съдържание дори когато не се доказва намере-
ние да причини вреда. 

Разширява се и кръгът на ангажираните субекти: наред с ЕСВД 
отговорност в тази област се възлага на администрацията за цифро-
вата икономика и цифровото общество под ръководството на съот-
ветните членове на ЕК. „Контрамерките срещу хибридните заплахи 
обхващат съображения за сигурност, стратегически комуникации за 
противодействие на дезинформацията, надзор върху цифровите плат-
форми и изследователско сътрудничество и попадат под отговорност-
та на ЕСВД и на Генералната дирекция за съседство и преговори за раз-
ширяване (ГД NEAR) и доколкото е необходимо, и на други звена. При 
хоризонталния подход контрамерките са разработени от гледна точ-
ка на вътрешните работи и попадат под отговорността на Генерална 
дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия (ГД 
„Правосъдие“); Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдър-
жание и технологии“ (ГД CNECT); Генерална дирекция „Образование и 
култура“ (ГД „Образование и култура“); Генерална дирекция „Комуни-
кации“ (ГД „Коммуникации“) и Съвместния изследователски център 
(JRC)“12. 

Видимо се измества и фокусът на работа: в началото целите са 
предимно свързани с гарантиране на механизмите на демокрацията и 
честните избори, докато в последно време се акцентира върху дезин-
формацията, свързана с глобалната пандемия и изграждане на общ-
ност от експерти. 

12 PAMMENT, James (2020). The EU's Role in Fighting Disinformation: Taking 
Back the Initiative. Carnegie Endowment for International Peace (online) [cited 20 
October 2021]. Available from: https://carnegieendowment.org/2020/07/15/
eu-s-role-in-fighting-disinformation-taking-back-initiative-pub-82286. 
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Поява на втора тенденция: 
от саморегулиране към двойна предпазна мрежа

През 2018 г. Комисията декларира, че „няма да се създава минис-
терство на истината“ и няма да се въвеждат законодателни мерки за 
противодействие на дезинформацията. Заместник-председателят 
на ЕК Андрус Ансип отбелязва, че „фалшивите новини са лошо нещо, 
но министерство на истината е по-лошо дори от тях“. През септември 
2018 г. е публикуван Кодекс за поведение във връзка с дезинформация
та13. Той е подписан от „Фейсбук“, „Гугъл“, „Туитър“, „Мозила“ и пред-
ставители на рекламната индустрия. „Майкрософт“ се присъединява 
през май 2019 г., „ТикТок“ – през юни 2020 г. Страните изготвят и свои 
пътни карти за прилагане на кодекса14. 

През декември 2018 г. е приет План за действие за борба с дезин
формацията15. Той предвижда непрекъснато наблюдение и анализ на 
резултатите от прилагането от ЕК с помощта на Групата на европей-
ските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA) и Евро-
пейската аудио-визуална обсерватория. 

Прилагането на кодекса започва с първоначални самооценки на 
онлайн платформите и търговските асоциации, представляващи рек-
ламния сектор, през януари 2019 г. Между януари и май 2019 г. Евро-
пейската комисия извършва фокусиран тематичен мониторинг на 
изпълнението на ангажиментите от страна на „Фейсбук“, „Гугъл“ и „Ту-
итър“ с оглед на изборите за Европейски парламент16. Констатира се, 
че специалният пакет за изборите за ЕП 2019 има позитивен ефект17. 

13  Code of Practice on Disinformation. 2018 – European Commission (online) [cited 
20 October 2021]. Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/
code-practice-disinformation.
14 Roadmaps to implement the Code of Practice on disinformation (online) [cited 20 
October 2021]. Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/road-
maps-implement-code-practice-disinformation. 
15 European Commission. JOIN(2018) 36 final 
16 European Commission. JOIN(2019) 12 final 
17 Пакетът за изборите включва Съобщението на Комисията относно гаранти-
рането на свободни и честни европейски избори, COM(2018) 637; Препоръката 
на Комисията относно мрежите за изборно сътрудничество, прозрачността он-
лайн, защитата от инциденти в сферата на киберсигурността и борбата с кам-
паниите за дезинформация в контекста на изборите за Европейски парламент, 
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Самооценките на страните за първата година на действие на кодекса 
са публикувани през октомври 2019 г.18 Те показват известен, но недос-
татъчен напредък. По време на кризата с Ковид-19 страните, подписа-
ли кодекса, участват във втори тематичен мониторинг (за пандемията 
и ваксините), след което ЕК издава специален доклад за дезинформа-
цията, свързана с коронавируса19. Платформите отчитат действия за 
повишаване на видимостта на авторитетни източници за пандемията, 
инструменти, разработени за улесняване на достъпа до надеждна ин-
формация от обществен интерес, премахнато съдържание, включващо 
невярна или подвеждаща информация, която може да причини физи-
ческа вреда, забранена реклама, която експлоатира кризата, и увели-
чени усилия да предостави точна информация за ваксините. 

Докладът на ЕК за първата година съдържа позитивното заклю-
чение, че кодексът „предоставя ценна рамка за структуриран диалог 
между онлайн платформите и ЕК и осигурява по-голяма прозрачност 
и отчетност на техните политики за дезинформация“20. 

COM (2018) 5949; Насоките на Комисията относно прилагането на законодател-
ството на Съюза за защита на данните по време на изборите, COM(2018) 638; 
Регламент (ЕС, Евратом) 2019/493 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
март 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отноше-
ние на процедура за проверка във връзка с нарушения на правилата за защита 
на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент, ОВ L 85I, 
27.03.2019 г., с. 7–10.
18 Annual self-assessment reports of signatories to the Code of Practice on Disinforma-
tion 2019(online) [cited 20 October 2021]. Available from: https://wayback.archive-it.
org/12090/20210619071207/https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/annu-
al-self-assessment-reports-signatories-code-practice-disinformation-2019.
19 European Commission. JOIN (2020) 8 final 
20 European Commission. SWD (2020) 180 final. Assessment of the Code of Practice 
on Disinformation. 
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Причини за ревизията на подхода

През 2020 г. ЕК приема важен политически акт – План за действие 
за европейска демокрация21. Това е незаконодателен инструмент с 
програмен характер, набелязващ политически цели: честни избори, 
медийна свобода и медиен плурализъм, противодействие на дезин-
формацията. В раздела, посветен на противодействие на дезинформа-
цията, ЕК показва, че въпреки позитивната оценка на „непрестанните 
усилия на страните“ се готви ревизия на подхода, избран през 2018 г.  
Ревизията се базира върху солидна доказателствена база и аргумента-
ция. ЕК разчита на капацитета на администрацията си, но привлича и 
независими експерти, търси се оценката и на други институции като 
ЕП и Европейската сметна палата. 

Доказателствената база се състои от множество анализи, описани 
в специално изготвена пътна карта22. По отношение на основния ка-

21 European Commission. COM(2020) 790 final European democracy action plan.
22 European Commission. COM(2021) 262 final. Guidance on strengthening the Code 
of Practice on Disinformation. Roadmap – Ares (2021) 2230395. Пътната карта из-
черпателно описва доказателствената база: 
• Работен документ относно оценката на Практическия кодекс за дезинфор-

мация (SWD (2020) 180)
• Констатации от докладите за самооценка, представени на Комисията от 

под писалите Кодекса
• Доклад за мониторинг, предоставен от Европейската група на регулаторите 

за аудио-визуални медийни услуги (ERGA)
• Независимо експертно проучване за оценка на прилагането на Практиче-

ския кодекс за дезинформация (SMART 2019/0041), възложено от ЕК на не-
зависима консултантска компания Valdani, Vicari и Associates

• Доклад на ЕК за изборите за Европейски парламент през 2019 г. (COM (2020) 
252 окончателен)

• Доклад на ЕК за дезинформацията относно Ковид-19 в резултат от анализ 
на действията на подписалите Кодекса за ограничаване на въздействието 
на дезинформацията, свързана с пандемията

• Доклад на Европейския парламент за ефекта на Европейския подход върху 
демокрацията и правата на човека (EXPO_STU(2021)653635)

• Доклад на Европейската сметна палата „Дезинформация, която засяга ЕС – 
въпреки предприетите действия тя все още не е овладяна“ от 2021 г.

• Обществени консултации по Плана за действие и пакета от Закона за циф-
ровите услуги (DSA/DMA)

• Принос от дискусии и срещи на национално и наднационално равнище.

„Няма да има министерство на...
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нал за разпространение на дезинформация – онлайн платформите –  
се разработва механизъм за самонаблюдение и самооценка от страна 
на самите платформи23. Създават се специализирани формати, чрез 
които се събират данни в докладите за самооценка, включително по 
конкретни поводи, когато се генерират големи обеми дезинформация –  
като пандемията от Ковид-19 или като изборите за Европейски парла-
мент. Създава се Европейска обсерватория за цифрови медии24.

23 Същата стратегия се прилага по отношение на речта на омразата. За предот-
вратяване, противодействие и редуциране на разпространението на речта ом-
разата онлайн през май 2016 г. „Фейсбук“, „Майкрософт“, „Туитър“ и „ЮТюб“ под-
писват Кодекс за поведение за противодействие на незаконната реч на омразата 
онлайн. През 2018 г. се присъединяват „Инстаграм“, „Снапчат“ и „Дейлимоушън“, 
Jeuxvideo.com – през януари 2019 г., „ТикТок“ се присъединява през септември 
2020 г., „Линкдин“ – през юни 2021 г. 
24 Дейностите на Обсерваторията са в пет тематични полета: 1. Картографира-
не на организации за проверка на фактите в Европа и подпомагането им чрез 
насърчаване на съвместни и трансгранични дейности и специални модули за 
обучение, 2. Картографиране, подпомагане и координиране на изследовател-
ски дейности по дезинформация на европейско ниво, включително създаване 
и редовно актуализиране на глобално хранилище на рецензирани научни ста-
тии за дезинформация, 3. Изграждане на обществен портал, предоставящ на 
медии, учители и граждани информация и материали, насочени към повишава-
не на осведомеността, изграждане на устойчивост към онлайн дезинформация 
и подпомагане на кампании за медийна грамотност, 4. Проектиране на рамка 
за осигуряване на сигурен и защитен от поверителност достъп до данните на 
платформите за академични изследователи, работещи за по-добро разбиране 
на дезинформацията, 5. Подкрепа за публичните власти при наблюдението на 
политиките, въведени от онлайн платформи за ограничаване на разпростране-
нието и въздействието на дезинформацията. Предвижда се създаване на нацио-
нални и регионални центрове за изследвания на цифрови медии в целия ЕС. 
Обсерваторията се управлява от консорциум, ръководен от Европейския уни-
верситетски институт във Флоренция, Италия. Консорциумът включва компа-
нията Athens Technology Center от Гърция, Aahrus University от Дания и организа-
цията за проверка на фактите Pagella Politica от Италия.

НЕЛИ ОГНЯНОВА
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Констатациите в Одитния доклад 
на Европейската сметна палата

Диагностиката намира синтезиран израз в одитния доклад на Ев-
ропейската сметна палата (ЕСП), наречен „Дезинформация, която за-
сяга ЕС – въпреки предприетите действия тя все още не е овладяна“ от 
2021 г.25 В доклада се посочва, че това е „първата изчерпателна, неза-
висима оценка на Плана за действие на ЕС за борба с дезинформация-
та, неговата целесъобразност и на постигнатите резултати“, която има 
за цел да установи дали планът е целесъобразен, дали постига пред-
видените резултати, дали е подкрепен от добра рамка за отчетност. 
Одитният доклад се базира на проучване на документация, анкети, 
експертни оценки и становища, включително на изброените по-горе 
предхождащи оценки, и съдържа някои тревожни наблюдения. Тъй 
като те имат широка валидност и за планирането на национално рав-
нище, заслужават отбелязване: 

• Според ЕСП Планът за действие на ЕС за борба с дезинформа-
цията е непълен от създаването си. Липсва координация меж-
ду ЕВСД и структурите на ЕК, които отговарят за различните 
сектори, а също не е определен орган, който да отговаря за ця-
лостен надзор върху действията в изпълнение на плана. ЕСП 
констатира и дублиране, и несъгласуваност, и дейности, които 
не са възложени на конкретен изпълнител.

• Комуникационната стратегия е недобре обмислена и реализи-
рана, като ЕСП насочва критиката си към официалните пред-
ставителства на държавите в ЕС. Материалите за дезинфор-
мация на техните сайтове често са труднодостъпни и не се 
актуализират редовно.

• Измеримост на цялостния напредък е основно изискване към 
всеки план, а конкретният план не създава база за измеримост 
на напредъка. Според ЕСП целите са формулирани общо („за-
силване“, „укрепване“), липсват както показатели за изпълне-
нието, така и срокове. Впрочем система за мониторинг на нап-
редъка липсва и в наскоро публикувания План за действие за 
европейската демокрация. 

25 European Court of Auditors. Special Report 09/2021: Disinformation affecting the 
EU: tackled but not tamed.
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• Последващата оценка на ефективността не е част от дизайна и 
не е формализирана еднообразно за всички държави, за които 
се отнася планът. Комисията не регистрира и не обобщава пос-
тъпващите данни. 

• Не е предвидено изграждане на собствен административен 
капацитет. Използването на външни изпълнители може да е 
наложително, смята ЕСП, но собственият капацитет е от реша-
ващо значение за изграждането на институционална памет и 
експертен опит. 

• Не е обособен раздел за финансирането на дейностите. Не е 
ясно доколко дейностите са финансово осигурени и дали из-
пълнението им е реалистично. 

• Интересни са изводите за Системата за бързо предупреждение. 
Провеждали са се заседания на представителите на национал-
ните контактни звена, но степента на ангажираност на държа-
вите е в много широки граници. Само една трета от държавите 
е изнесла тежестта на координацията и информационния об-
мен. За съжаление в доклада няма данни за системата по дър-
жави. 

• По отношение на медийната грамотност се констатират про-
пуски като липса на последователна стратегия за медийна 
грамотност; фрагментираност на действията на ЕС; липса на 
елементи, необходими за добро финансово управление като 
актуален каталог на инициативите за медийна грамотност в ЕС 
и държавите членки; ясно определяне на целите и показатели 
за измерване на резултатите; механизми за координация с цел 
избягване на дублиране и неефективно финансиране; унифи-
цирани процедури за мониторинг. 

• Според ЕСП към проектите, финансирани в изпълнение на пла-
на, като Социална обсерватория за анализ на социалните медии 
и дезинформацията (SOMA) – цифрова платформа, чиято цел е 
да се формира основата за европейска мрежа на проверителите 
на факти, и Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO), 
има ограничен интерес, а дейностите им частично се припок-
риват.

Европейската комисия и ЕСВД са предоставили отговори и комен-
тари на въпросите, поставени в доклада, в които напълно или частич-
но се приемат препоръките на ЕСП, макар да липсва пълно съгласие. 
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Доверието в онлайн посредниците

Проблемите, посочени от Европейската сметна палата, са решими. 
Заедно с тях обаче саморегулирането има и общ проблем, произтичащ 
от съществото на подхода и частноправния му характер. В доктри-
ната се говори за своеобразна форма на приватизиране на норматив
ното въздействие от страна на онлайн платформите26. „В рамките на 
настоящия правен вакуум мощните цифрови играчи могат да действат 
като окончателни арбитри на демокрацията и да решават какво може 
или не може само въз основа на техните общностни стандарти (освен в 
случай на явно незаконно съдържание) – нещо, което се смята широко 
за категорично несъвместимо с върховенството на правото“27. 

Доверието в информационните посредници се превръща в центра-
лен проблем, водещ към промяна на подхода. Можем ли да се доверим 
на технологичните компании? Не и след като знаем за безотговорност-
та към личните данни в казуса „Кеймбридж Аналитика“ и за сътрудни-
чеството на глобалните платформи с авторитарни режими. „Изводът е, 
че в най -добрия случай е невъзможно да се установи надеждността на 
посредниците, а в най -лошия случай нямаме причина да им вярваме“28.

Франсис Фукуяма от Станфордския университет, Калифорния, ак-
тивно търси подкрепа за институционални мерки: „Не ме разбирай-
те погрешно, но имам много притеснения за властта, съсредоточена в 
ръцете на няколко предимно бели американски градчета от Бръшля-
новата лига. И решението не е в намеса на правителството, а в истин-
ското включване на гражданското общество на всички нива на фор-
миране на политики… Сравнявам тази сила със зареден пистолет на 
масата пред вас: можете да се доверите на човека, който седи отсреща, 
да не вземе умишлено пистолета и да ви застреля, но никоя демокра-

26 MONTI, Matteo. The EU Code of Practice on Disinformation and the risk of the pri-
vatisation of censorship. In: Democracy and Fake News Information Manipulation and 
Post-Truth Politics. Ed. Serena Giusti et al., 2020, рр. 214–226.
27 CESARINI, Paolo. (2021) The Digital Services Act: Silver Bullet to Fight Disinforma-
tion? (online) [cited 20 October 2021]. Available from: https://www.medialaws.eu/
verso-il-digital-services-act-the-digital-services-act-a-silver-bullet-to-fight-disinfor-
mation/.
28 BODO, Balazs.Mediated trust: A theoretical framework to address the trustwor-
thiness of technological trust mediators. New Media & Society vol. 23, issue 9, 2020,  
рр. 2668–2690

„Няма да има министерство на...

https://www.medialaws.eu/verso-il-digital-services-act-the-digital-services-act-a-silver-bullet-to-fight-disinformation/
https://www.medialaws.eu/verso-il-digital-services-act-the-digital-services-act-a-silver-bullet-to-fight-disinformation/
https://www.medialaws.eu/verso-il-digital-services-act-the-digital-services-act-a-silver-bullet-to-fight-disinformation/


104

ция не може да разчита в дългосрочен план на добрите намерения на 
притежаващите властта. Това, че ви харесват решенията, които взима 
Джак Дорси, маркиращи, да речем, туитовете на президента Тръмп от-
носно „откраднатите“ избори, не означава, че това е добро дългосроч-
но решение за нашата демокрация. Може би Джак Дорси прави нещо 
днес, което вие одобрявате, но може би утре „Туитър“ ще бъде купен от 
консервативна медийна империя и ще започне да действа в обратна-
та посока. В една демокрация ние не разчитаме на добрите намерения 
на могъщи частни лица да постъпят правилно – искаме институцио-
нални предпазни мерки, които затрудняват хората с лоши намерения 
наистина да навредят на нашата демокрация“29. „Липсата на законова 
отговорност на платформите не е гаранция за свобода на потребите-
лите, а само гаранция за превес на частните интереси над общото бла-
го“, подчертава Фукуяма.

Експертите все повече се обединяват около възгледа, че има поне 
две причини да се ограничи властта на платформите: няма гаранции, 
че те ще съобразяват в решенията си обществения интерес от незави-
сими експертни позиции, и няма гаранции, че интернет посредници-
те имат капацитет, за да се справят с модерирането на съдържанието. 
И самите интернет компании, опериращи платформите, все по-често 
приемат тази теза. 

Двойната предпазна мрежа

След поредното изтичане на вътрешна информация, доказваща 
приоритета на икономическите съображения над сигурността на пот-
ребителите на „Фейсбук“, Белият дом оцени ситуацията така: „Това е 
само последното от поредицата разкрития за социалните медийни 
платформи, които ясно показват, че саморегулирането не работи“30. 

29 FUKUYAMA, Francis. (2020). A loaded weapon (Interview: Francis Fukuyama 
on the political power of digital platforms). – Promarket.(online) [cited 20 October 
2021]. Available from: https://promarket.org/2020/12/04/francis-fukuyama-politi-
cal-power-digital-platforms-middleware/.
30 Social media self-regulation is not working says White House (online) [cited 20 
October 2021]. Available from: https://www.washingtonpost.com/video/politics/so-
cial-media-self-regulation-is-not-working-says-white-house/2021/10/04/f20afc17-
78e5-42ad-8d40-75da9ffa5e8d_video.html.
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В Европа стигат до същия извод. Държавите настояват ЕС да взе-
ме мерки. Франция и Германия приемат закони срещу дезинформаци-
ята. „Германският подход, комбиниран с ревизираната Директива за  
аудио-визуалните медийни услуги, сигнализира за важна отправна 
точка от традиционния европейски подход за електронна търговия 
към режим на медийно право“31.

Комисията решава прилагането на кодекса да се запази, като бъдат 
внесени промени в него, но заедно с това да бъдат приети и законода-
телни мерки. Епохата, в която държавите гледат отстрани, е завърши-
ла (Harcourt 2021, Rone 2021)32. Европейският подход за противодей-
ствие на дезинформацията вече ще има два стълба: саморегулиране 
чрез Кодекс за поведение и законови мерки. Двата стълба формират 
т.нар. двойна предпазна мрежа, предпазната мрежа на съвместното ре-
гулиране (coregulatory backstop). Целите на тази новаторска рамка са 
прозрачност пред регулаторите и потребителите и отчетност на плат-
формите, без взаимодействието да преминава в цензура върху съдър-
жанието. В Плана за действие за европейската демокрация Комисията 
изрично обявява намерението си за създаване на двойната предпаз
на мрежа, а впоследствие в началото на 2021 г. чрез специална Пътна 
карта33 намеренията са обвързани и с времеви график. 

31  HELBERGER, Natali. The Political Power of Platforms: How Current Attempts 
to Regulate Misinformation Amplify Opinion Power, Digital Journalism, 8:6, 2020,  
рр. 842–854
32 HARCOURT, Alison. Legal and regulatory responses to Misinformation and Polu-
lism. In: The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism, Ed. How-
ard Tumber and Silvio Waisbord, 2021, рр. 437–449; RONE, Julia. The Return of the 
State? Power and Legitimacy Challenges to EU’s regulation of Online Disinformation. 
In: Power and Authority in Internet Governance. Return of the State? Ed. Blayne Hag-
gart at al., 2021, рр. 171–194.
33 European Commission. COM (2021) 262 final. Guidance on strengthening the Code 
of Practice on Disinformation. Roadmap – Ares (2021) 2230395.
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Първи стълб: Кодекс за поведение

Необходимостта от промяна в саморегулирането се обосновава в 
Насоки за укрепване на кодекса като част от всеобхватните действия 
за борба с дезинформацията в онлайн средата, издадени от ЕК34. На-
соките обобщават недостатъците в досега прилагания подход на над-
национално саморегулиране: „...непостоянно и непълно прилагане на 
кодекса в платформите и държавите членки, липса на унифицирани 
дефиниции, ограничения, присъщи на основания на саморегулиране 
характер на кодекса, пропуски в обхвата на ангажиментите по линия 
на кодекса, необходимост от подходящ механизъм за мониторинг, 
включително ключови показатели за ефективност (КПЕ), липса на ан-
гажименти относно достъпа до данните в платформите за изследвания 
в областта на дезинформацията и ограничено участие от заинтересо-
ваните страни, по-специално от рекламния сектор“. ЕК подчертава, че 
са необходими „по-силни и по-конкретни ангажименти във всички 
области на кодекса, за да се преодолеят пропуските и недостатъците, 
включително новите и нововъзникващите рискове. За да се гаранти-
ра, че кодексът ще продължи да бъде жив инструмент, подписалите 
го страни следва да създадат постоянен механизъм за редовното му 
адаптиране.“

Действието на кодекса ще бъде разширено: залегналите в него 
мерки ще бъдат преразгледани и подкрепени с нови гаранции и заед-
но с това ще бъдат присъединени още субекти. Ревизията на текста ще 
се извърши с участие на страните, сегашни и евентуални нови участ-
ници, създаване на постоянна рамка за мониторинг. Очаква се ревизи-
ята на кодекса да бъде завършена до края на 2021 г. 

ЕК и страните по кодекса вече публикуваха съвместна покана до 
нови страни, които да се включат в подготовката на ревизията му и 
да поемат ангажименти, свързани с тяхната дейност. Според покана-
та нови страни могат да бъдат: доставчици на онлайн услуги, които 
участват в разпространението на съдържание сред обществеността, 
например по-малки социални медии или търсачки; доставчици на при-
ложения за частни съобщения; заинтересовани страни от рекламния 
сектор (например рекламни борси, доставчици на рекламни техноло-

34 European Commission. COM (2021) 262 final Guidance on strengthening the Code 
of Practice on Disinformation.
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гии, комуникационни агенции); доставчици, чиито услуги могат да се 
използват и за осигуряване на приходи от дезинформация (например 
услуги за електронно плащане, платформи за електронна търговия, 
системи за масово финансиране/дарения); страни, които помагат 
за справяне с разпространението на дезинформация чрез своите ин-
струменти, технически усилия, филантропска работа или специфичен 
опит (например организации, които оценяват дезинформацията или 
предоставят рейтинги, свързани със сайтове за дезинформация, как-
то и доставчици на технологични решения, които могат да подкрепят 
усилията за справяне с дезинформацията); те също стават страни, като 
поемат ангажименти, които са съобразени с компанията или органи-
зацията, и с конкретната роля, която играят в онлайн екосистемата35.

Увеличаването на страните, присъединили се към кодекса, е важно 
предвид системния ефект при разпространението на дезинформация-
та. Въвеждането на мерки срещу дезинформацията за президентските 
избори в „ЮТюб“ е довело до спадане на дезинформацията в „Туитър“ 
и „Фейсбук“, тъй като значителна част от нея идва от „ЮТюб“36. Подо-
бен ефект в другите платформи се очаква и от забраната на „ЮТюб“ за 
дезинформацията от антиваксърските среди. 

Втори стълб: законодателни мерки

Необходимостта от правни инструменти се основава на тезата, че 
незаконното онлайн съдържание може да се редуцира само ако плат-
формите носят отговорност за него. 

В Европейския съюз се готви законодателство за прозрачността 
на политическата реклама, вече е приет Регламент за предотвратя-
ване на разпространението на терористично съдържание онлайн, но 
най-много се разчита на законодателния пакет за цифровите услуги 

35 European Commission. JOINt call for interest to European Commission. JOIN the 
Code of Practice on Disinformation from 9 July 2021 (online) [cited 20 October 2021]. 
Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/European Commission. 
JOINt-call-interest-European Commission. JOIN-code-practice-disinformation.
36 ALBA, Davey (2021). YouTube’s stronger election misinformation policies had a 
spillover effect on Twitter and Facebook, researchers say. The New York Times (online) 
[cited 20 October 2021]. Available from: https://www.nytimes.com/2021/10/14/
technology/distortions-youtube-policies.html.
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и цифровите пазари (DSA/DMA), представен през декември 2020 г.37 
Именно той се очаква да очертае „хоризонтална рамка за регулаторен 
надзор, отчетност и прозрачност на онлайн пространството в отговор 
на възникващите рискове“38. 

Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) предвижда мер-
ки, следвайки подход, основан на риска. Проектът е всеобхватен, дифе-
ренциран и добре обмислен; служи както на превантивната, така и на 
последващата политика; отнася се и до незаконното, и до законното, 
но причиняващо вреда съдържание, каквото по-често представ лява 
дезинформацията. Има и мнения, че този акт трябва да урежда само 
незаконното съдържание, но ако те бъдат възприети, ролята на прав-
ния компонент в двойната предпазна мрежа ще бъде силно ограни-
чен, по-специално по отношение на дезинформацията. 

Проектът разграничава платформите по мащаб и обхват, дефинира 
много големите онлайн платформи (VLOPs) и предвижда специфични 
задължения за тях. Много големите платформи трябва „да идентифи-
цират, анализират и оценяват“ – най-малко на годишна база – „всички 
значителни рискове, произтичащи от функционирането и използване-
то на техните услуги в Съюза“. 

Откритите въпроси

Разработването на законодателството за противодействие на дез-
информацията като част от проблема за незаконното и причиняващо 
вреда съдържание онлайн е съпътствано от множество опасения. 

От една страна, има опасение, че мерките няма да се прилагат ефек-
тивно или ще се прилагат с различна ефективност от отделните дър-
жави и платформите ще останат практически безконтролни. Ефектив-
ността на двойната предпазна мрежа зависи както от националните 
законодатели, които трябва да осигурят добри национални транспо-
зиции на законодателните актове, така и от националните регулатори, 
които е наложително да ги прилагат ефективно. „Европейският план 
за действие за демокрация може да принуди платформите да бъдат 

37 European Commission. COM (2021) 262 final Guidance on strengthening the Code 
of Practice on Disinformation.
38 European Commission. COM (2020) 790 final European democracy action plan.
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отговорни, но ако не се изпълнят всички елементи на пътната кар-
та на наднационално и национално равнище, планът може да остане 
неефективно изявление за намерения, а платформите да продължават 
да отчитат само каквото искат“39. 

От друга страна, напротив, остава опасението, че законодателните 
мерки ще доведат до намеса в съдържанието и цензура онлайн. Въз-
можно ли е да се въведе правна уредба без ограничение на свободата 
на участниците в информационния обмен? Европейският съд по пра-
вата на човека допуска, че намеса в свободата на изразяване в отделни 
случаи може да бъде оправдана. Ето защо в производствата по чл. 10 
от ЕКПЧ съдът във всеки отделен случай преценява дали има намеса 
в свободата на изразяване и дали тя е оправдана с помощта на т.нар. 
тест за пропорционалност (осъществена ли е намеса в свободата на 
изразяване, намесата предвидена ли е в закон, законът необходим ли е 
в едно демократично общество, намесата пропорционална ли е на цел-
та на закона)40. Преди обаче да се прилага тест за пропорционалност, 
възникват въпроси относно приложимото право. 

• В решението си по делото GlawischnigPiesczek v Facebook 
Ireland41 Съдът на ЕС дава положителен отговор на въпроса за 
прилагането на правото на ЕС. Критика към австрийски депу-
тат е незаконна по австрийското право и представлява реч на 
омразата, но не е така в други юрисдикции, например крити-
ката би била защитено слово по правото на САЩ. Въпреки това 
според Съда на ЕС платформата има задължение да премахне 
подобно съдържание, прилагайки правото на ЕС, дори нещо 
повече: може да се стигне до задължение за автоматизирани 
технически филтри, които да идентифицират и премахват бъ-
дещи идентични или еквивалентни изявления. Така се увели-

39 ANDREW, Sarah (2020). How the Democracy Action Plan can become an effective 
tool against disinformation. – Medialaws,eu (online) [cited 20 October 2021]. Avail-
able from: https://www.medialaws.eu/how-the-democracy-action-plan-can-be-
come-an-effective-tool-against-disinformation/.
40 HELM, Rebecca at al. Regulatory responses to ‘fake news’ and freedom of expres-
sion: Normative and empirical evaluation. Human Rights Law Review, 21(2), 2021,  
рр. 302–328.
41 Judgment of the Court (Third Chamber) of 3 October 2019. Eva Glawischnig-Pi
esczek v Facebook Ireland Limited.
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чава вероятността за грешки на филтриращия компонент, за 
свръхприлагане и цензура, предупреждават експерти42. 

• Надзорният съвет на компанията „Фейсбук“, създаден от външ-
ни експерти, приложи стандартите на международното право 
в решенията си, които компанията доброволно е приела за за-
дължителни43. Очаква се правото на ЕС (DSA) също да се позо-
ве на Конвенцията на Съвета на Европа за правата на човека и 
основните свободи, но към момента в проекта на DSA такава 
препратка липсва. 

• Има и примери за приложимост на национално право по от-
ношение на съдържание в глобални платформи. В Германия 
при докладване на съдържание се прави преценка на две нива: 
първо, цялото докладвано съдържание винаги се преглежда 
съгласно общностните стандарти и ако има несъответствие, 
съдържанието се премахва глобално; второ, ако няма нару-
шение на стандартите на платформата, но има нарушение на 
местния закон NetzDG, съдържанието се блокира само в Герма-
ния. А когато платформата е премахнала легално по национа-
лен закон съдържание, което обаче е прието за противоречащо 
на стандартите на „Фейсбук“, национални съдилища изискват 
възстановяване на съдържанието; вж. решението по дело-
то SIN v Facebook в Полша по повод премахване на страница 
на неправителствена организация за борба с наркотиците. В 
този случай съдът във Варшава забранява на платформата да 
премахва профили, страници или групи на Społeczna Inicjatywa 
Narkopolityki, SIN заедно със съдържанието, последователите и 
харесванията, както и постановява възстановяване на премах-
натото съдържание. 

42  KELLER, Daphne. Foreign Censorship: Policies and Practices Affecting U.S. Busi-
nesses, Investigation No. 332-585. Testimony to the International Trade Commission, 
2021.
43 HELFER, Laurence, Molly K. LAND (2021). Is the Facebook Oversight Board an 
International Human Rights Tribunal? (online) [cited 20 October 2021]. Available 
from: https://www.lawfareblog.com/facebook-oversight-board-international-hu-
man-rights-tribunal.
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Регулирането не следва да засяга свободата на изразяване както 
на потребителите, така и на самите платформи. Известен ефект е, че 
при заплаха от санкции платформите премахват и съдържание, кое-
то не следва да се премахва. Друг път платформите срещат обектив-
ни затруднения да определят точно съдържанието, подлежащо на 
премахване, тъй като дезинформацията в някои случаи е незаконно 
съдържание (нарушения на изборните правила, клевета), но в други 
случаи не е незаконна по съответното право (конспиративни теории, 
слухове). Затрудненията се увеличават поради обстоятелството, че 
според ЕСПЧ гражданите имат право и на мнения, които са смущава
щи и шокиращи. 

Бъдещото законодателство може да ограничи и свободата на дос-
тавчика на посредническите услуги. Ако се забрани на платформите 
да маркират и премахват дезинформация, клевета, тормоз или при-
зиви към екстремно насилие, това не само би ограничило правата на 
самите платформи, но заедно с това би влошило информационната 
среда. За пример може да послужи законодателство в щати като Фло-
рида и Тексас44, забраняващо т.нар. деплатформизация (отстраняване 
на потребител от платформата поради нарушаване на общностните ѝ 
стандарти). Повод е отстраняването на бившия президент Тръмп от 
големите платформи поради разпространяване на дезинформация за 
изборните резултати (2020) в САЩ. Под предлога за защита на свобо-
дата на изразяване забраната на деплатформизацията отваря път за 
неограничено разпространение на дезинформация, насилие и екстре-
мизъм, отблъскващо потребители и рекламодатели45. Все пак засега 
преобладаващата част от законодателствата застават зад „правото да 
не толерираме нетолерантните“, което обхваща и премахване на реч 
на омразата и екстремистко съдържание46.

44 Florida Social Media Law, Senate Bill (SB) 7072.1; Texas Business & Commerce 
Code, Chapter 120 (new).
45 Jihadists flood pro-Trump social network with propaganda, Politico (online) [cit-
ed 20 October 2021]. Available from: https://www.politico.com/news/2021/08/02/
trump-gettr-social-media-isis-502078.
46 SPRAGUE, Robert (2021). Normalizing De-Platforming: The Right Not to Tolerate 
the Intolerant (online) [cited 20 October 2021]. Available at SSRN: https://ssrn.com/
abstract=3915739.
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За да се избегнат свръхреакция и цензура от страна на платформи-
те47, се препоръчва прилагане на принципите от Санта Клара за проз-
рачност и отчетност при модериране на съдържание онлайн48. 

В ЕС има общо съгласие, че новата правна уредба ще запази ус
ловната неотговорност на доставчиците на посреднически услуги. 
Същевременно Европейската група на медийните регулатори (ERGA) 
посочва, че първоначалната предпоставка, на която се е основавала до-
сегашната правна уредба (Директивата за електронната търговия) –  
че услугите играят пасивна роля във връзка със съдържанието, кое-
то хостват, – вече невинаги е налице, поради което ревизираната ме-
дийна директива (2018) и авторскоправната директива (2019) пред-
виждат задължения на  платформите по отношение на незаконно или 
причиняващо вреда съдържание. В отговор на настъпилите промени в 
проекта на DSA се предвижда, че „изключенията от отговорност не се 
прилагат, когато вместо да се ограничава до предоставянето на услу-
гите неутрално, чрез просто техническа и автоматична обработка на 
информацията, предоставена от получателя на услугата, посредникът 
играе активна роля от такъв вид, че да му даде познания или контрол 
върху тази информация“. Освобождаването от отговорност не се при-
лага и за „информацията, предоставена не от получателя на услугата, 
а от самия доставчик на посредническа услуга, включително когато 
информацията е разработена под редакционната отговорност на този 
доставчик“ (съображение 18).

Изрично се призовава за реакция на „новите заплахи, например 
дезинформацията“, но този общ призив е трудно да се реализира на 
практика, тъй като предварителният контрол върху съдържанието 
се приема от доставчиците като цензура, а забраната за незаконно 
съдържание в една платформа се приема като задължение за пред-
варителен контрол. В проекта на DSA забраната на т.нар. общо задъл
жение за мониторинг върху съдържанието се запазва: „Доставчиците 
на пос реднически услуги не следва да подлежат на задължение за мо-
ниторинг по отношение на задължения от общ характер. Например 
всяко задължение за мониторинг, което изисква от доставчиците на 

47 Censorship Can't Be The Only Answer to Disinformation Online – EFF. org (online) 
[cited 20 October 2021]. Available from: https://www.eff.org/deeplinks/2019/05/
censorship-cant-be-only-answer-disinformation-online.
48 Santa Clara Principles on Transparency and Accountability in Content Moderation 
(online) [cited 20 October 2021]. Available from: https://santaclaraprinciples.org/. 
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посреднически услуги да извършват общо търсене на цялото съдър-
жание, за да намерят каквото и да било потенциално незаконно съдър-
жание, или което поставя прекомерна тежест, или изисква неразумни 
или прекомерни ресурси и мерки от доставчиците на посреднически 
услуги, следва да се счита за общо задължение за мониторинг. Това не 
следва да възпрепятства задълженията за мониторинг от специфичен 
характер, при условие че отговарят на принципите на пропорционал-
ност и необходимост“.

Как да се съчетае тази забрана със задължението да не се допуска 
незаконно и причиняващо вреда съдържание, е предмет и на делото 
C-401/19 Poland v Parliament and Council, по което се очаква произна-
сяне на Съда на ЕС. Остава крайно неясно как при забрана на общо 
задължение за мониторинг доставчикът ще изпълни задължението 
експедитивно да блокира достъпа до незаконно съдържание или да го 
премахне от сайта си, защото в противен случай ще понесе отговор-
ност. Генералният адвокат по делото вече е заявил в заключението си, 
че не би се присъединил към тезата, че „доставчиците трябва да бло-
кират ex ante съдържание само защото правоносителите твърдят, че 
съществува риск от нанасяне на значителна имуществена вреда, ма-
кар това съдържание да не нарушава явно права“.

България: много дезинформация, 
малко противодействие

През 2021 г. стана известен доклад на изследователи от Универ-
ситета в Кардиф49, констатиращ системно манипулиране на медиите 
в ЕС за разпространение на прокремълска дезинформация и пропа-
ганда. Основният метод за влияние е представянето на информация, 
разпрост ранявана от тролове във форуми, за доминиращо обществено 
мнение в съответната държава. България се посочва изрично в док лада 
като фокус на усилията на Кремъл за разпространение на дезинформа-
ция. В същото време у нас отсъства публична информация за участие-

49 High-profile Western media outlets repeatedly infiltrated by pro-Kremlin trolls– 
Cardiff University (online) 21 September 2021 [cited October 2021]. Available from: 
https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2547048-high-profile-western-media-out-
lets-repeatedly-infiltrated-by-pro-kremlin-trolls.
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то на държавата в Системата за бързо предупреждение. В отговор на 
парламентарен въпрос на депутата от БСП Николай Цонков се поясня-
ва, че „до края на март 2019 звеното трябва да заработи в структурата 
на Министерския съвет, а за него пряко ще отговаря вицепремиерът и 
министър на отбраната Красимир Каракачанов“. Липсва по-конкретна 
информация за дейността на националното контактно звено.

И за България важи принципът, че двойната предпазна мрежа не 
бива да води до ограничаване на свободата на изразяване, а до по-пре-
цизната ѝ защита. Българските предложения за законова уредба досе-
га не отговарят на този принцип. Парламентарната група на „Обеди-
нени патриоти“, партньор в управлявалата до 2020 г. коалиция, внесе 
два законопроекта за ограничаване на дезинформацията, които бяха 
единодушно определени от обществеността като цензура. Законо-
проект 054-01-25 предвижда нови санкции в Наказателния кодекс за 
разпространение на невярна информация50, а законопроект 054-01-47  
предвижда нови санкции в Закона за защита на личните данни51. Пър-
вият законопроект е отхвърлен, а вторият е оставен без ход. Напра-
вен е и трети опит за нова законова уредба – за криминализиране на 
„невярна информация за разпространението на заразна болест“ – чрез 
изменение на Наказателния кодекс във връзка с пандемията, също не-
успешен. Президентът наложи вето на измененията в Наказателния 
кодекс, съдържащи се в § 3, т. 2, буква „а“ на Закона за мерките и дейст-
вията по време на извънредното положение, като в мотивите се позова 
на насоките на Съвета на Европа, според които държавите не трябва 
да използват неясен и прекалено общ език, когато формулират огра-
ничение на свободата на информацията по време на извънредни си-
туации52. Цензурата чрез законодателни мерки към момента е избег-
ната, но и не са намерени адекватни законодателни инструменти на 
национално ниво, които да ограничат и ефективно да преградят хода 
на дезинформацията. 

50 Законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията, 054-01-25/ 
19/03/2020 г.
51 Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни, 054-01-
47/28/05/2020 г.
52 Мотиви за връщане за ново обсъждане на разпоредби от Закона за мерките 
и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на На-
родното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-о народно събрание на 20 март 
2020 г.
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Важно е да се отбележи, че в началото на пандемията в България 
бяха направени опити чрез законодателни мерки да се ограничи не 
само свободата на медиите, но и свободата на изразяване на гражда-
ните, като бяха привлечени към отговорност граждани, оценили кри-
тично политиката на властите към пандемията, организацията на 
болничната помощ, снабдяването с лекарства и др. В ред случаи проку-
ратурата приложи разпоредбата на чл. 326 от НК, предвиждаща нака-
зателна отговорност за всяване на паника чрез лъжливи съобщения –  
една разпоредба, поначало създадена за противодействие на фалшиви 
обаждания за тревога по телефона. Съдът констатира липса на престъ-
пление, но на обществото беше даден ясен знак, че в условия на пан-
демия е необходима бдителност срещу неправомерно ограничаване на 
свободата на изразяване и заглушаване на критиката. 

Законодателният пакет на ЕС (Законодателен акт за цифровите ус-
луги/Законодателен акт за цифровите пазари) е в процес на обсъжда-
не в институциите на ЕС. Анализаторите отбелязват големия интерес 
и относително високата скорост на работа по досието и от страна на 
Съвета, и в Европейския парламент, където изготвянето на докладите 
на парламентарните комисии (IMCO, LIBE, JURI, CULT) привлича особено 
внимание. Законодателният пакет DSA/DMA е включен в дневния ред 
на три последователни председателства на Съвета на ЕС (Германия, 
Португалия, Словения), предстои работата да продължи и по време 
на френското председателство през 2022 г. Позицията на българската 
държава, изложена пред Съвета по конкурентоспособност през 2021 г.,  
не третира конкретно ролята на законодателния пакет за противодей-
ствие на дезинформацията. 

Област, в която има направени реални стъпки, е регламентирането 
на медийната грамотност в задълженията на българското правител-
ство, по-конкретно на министъра на културата. Своевременно е транс-
понирана съответната разпоредба от медийното законодателство на 
ЕС53. Създаден е Съвет за медийна грамотност с консултативни функ-
ции към министъра на културата. 

Неправителствени организации са обединени в Коалиция за ме-
дийна грамотност, която наред с координацията на дейностите в сек-

53 Член 33а от Директива ЕС 2018/1808 за изменение на Директивата за  
аудио-визуалните медийни услуги: „Държавите членки насърчават и предпри-
емат мерки за развитието на умения за медийна грамотност“.
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тора успешно осъществява проекти за обучение. Забелязва се нараст-
ваща активност на медиите и неправителствените организации за 
проверка на фактите.

Комисията за журналистическа етика гледа жалби срещу дезин-
формация в медиите, прилагайки стандартите за точност, проверка на 
фактите, добросъвестна селекция на източниците. 

От направения преглед може да се направи изводът, че независимо  
от някои стъпки в правилна посока, главно налагащи се по силата на 
членството в ЕС (транспониране на директиви, предвиждащи мерки 
за противодействие; създаване на контактно звено за участие в Сис-
темата за бързо предупреждение), известната публична информация 
на този етап не ни позволява да констатираме наличие на държавна 
политика за противодействие на дезинформацията. 

В заключение следва още да се отбележи, че премахването на дез-
информацията е част от противодействието, но друга съществена част 
е да се предоставя качествена и проверена информация на достъпна 
цена. Насърчаването на качествена журналистика и качествени медии 
е първостепенна задача за съвременните демокрации и това е особено 
валидно за държави като България. 
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МЕРКИ СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И ОТГОВОРНОСТ 
НА ПЛАТФОРМИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ РЕФОРМИ 

НА ЕС И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Иглика Иванова

Abstract. The research paper examines and analyses in comparative terms the cur-
rent legislative initiatives of the European Union and the United Kingdom for the 
regulation of online platforms, and in particular the place within and beyond them 
of measures to tackle disinformation. The distinction between illegal and harmful 
content and the difficulties in defining the second type of content regarding the dis-
information measures are clarified from a legal-theoretical perspective. The main 
focus is put on the prospects for the conditional regime of liability exemption for 
online platforms established by the European Union's 2000 e-Commerce Directive, 
which was introduced into UK law but is no longer applicable to the UK following 
the country's exit from the EU. The paper's analysis of EU and UK legislative and 
non-legislative texts is set in a broader political, socio-cultural and technological 
context and complemented by a critical analysis of key policy positions in the EU27 
and the UK. The research questions arise from the challenges faced by legislators 
and major technology companies seeking a solution that is balanced in terms of 
protecting freedom of expression and effective in terms of curbing the negative ef-
fects on democratic processes of restricting the spread of disinformation on online 
platforms.
Key words: disinformation, misinformation, social media platforms, regulation, Eu-
ropean Union, United Kingdom, communication rights
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Въведение

Спектърът от задълбочаващи се проблеми, които се свързват с 
влиянието, мащабите, социотехнологичната природа1 и начините 
на управ ление на глобалните цифрови платформи, засяга някои от 
най-важните аспекти на съвременните демократични общества. Сред 
тях са доверието в институциите и медиите и наличието на функ-
ционираща публична сфера, в която протича силно комуникационно 
действие2 и която е в центъра на демократичните процеси. Това пос-
тавя изследването на тези проблеми и откриването на пътища към 
техните решения в сечението между медийните, комуникационните, 
интернет и културните изследвания, политическите и социалните на-
уки и правото и изисква интердисциплинарен подход както за устано-
вяването на причините за наблюдаваните явления, така и за адресира-
не на последиците от тях.

Нарастващото недоверие в начините на управление на онлайн 
платформи от частните компании, които ги притежават, породи поли-
тически дебати за това, как да се решат най-добре проблемите, свърза-
ни с тяхната пазарна мощ и бизнес модели, основаващи се на приходи 
от реклама, включително разпространението на дезинформация, за-
плахи за поверителността и намеса в изборите. Гамата от предложе-
ни решения включва нарастващи призиви за въвеждане на режими 
на дължима грижа и на алтернативни регулаторни подходи – форми 
на „меко право“ (soft law), каквото е съвместното регулиране3. В своя 
доклад за 2021 г. относно състоянието на свободата на интернет в гло-

1 Разбирана като резултата от внедряването на инженерни решения и опреде-
лени ценности при проектиране на системи, които включват общности от хора 
и технологии. Също така влиянието върху функционалността и възможните 
употреби на компютърно базирани системи в резултат на техния дизайн.
2 Според Юрген Хабермас за реализацията на публична сфера е необходимо 
силно комуникативно действие, разбирано като консенсусна форма на соци-
ална координация, която води до рационално мотивирано споразумение. Вж. 
HABERMAS, Jurgen. Some Further Clarifications of the Concept of Communicative 
Rationality. in On the pragmatics of communication. ed. Cooke, Maeve. Cambridge, 
Mass : MIT Press, 1998.
3 Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. 
Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ
.C_.2003.321.01.0001.01.ENG.
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бален план Freedom House отбелязва, че глобалните норми се измест-
ват драстично към по-голяма намеса на държавата в цифровата сфера. 
От 70-те държави, обхванати от този доклад, общо 48 са предприели 
съдебни или административни действия срещу технологични компа-
нии. Появата и усилването на стремежа към национално регулиране се 
дължат отчасти на невъзможността за справяне чрез саморегулиране 
с вредите онлайн, сред които е и разпространението на различни ви-
дове подвеждаща информация4.

В това изследване са разгледани, съпоставени като подход и ана-
лизирани в сравнителен план актуалните законодателни инициа-
тиви на Европейския съюз и на Обединеното кралство за регулация 
на онлайн платформите и по-специално мястото във и извън тях на 
мерките за противодействие на дезинформацията като вид вредно, но 
не незаконно съдържание. Документният анализ на законодателни 
и незаконодателни текстове на ЕС и Обединеното кралство е разгър-
нат в по-широк политически, икономически и технологичен контекст 
и допълнен с критичен анализ на основните политически позиции в 
ЕС-27 и Обединеното кралство. Централният изследователски въпрос 
се отнася до предизвикателствата пред законодателите и пред голе-
мите технологични компании в търсене на решение за ограничаване 
на разпространението на дезинформация в онлайн платформите. На-
мирането му е трудно, тъй като може да бъде оценено положително 
единствено ако е балансирано от гледна на основните човешки пра-
ва и ефикасно от гледна точка на противодействието на негативните 
ефекти за демократичните процеси.

Понятиен апарат. Дезинформация 
и други видове подвеждаща информация

В настоящия доклад изследването на подходите към дезинфор-
мацията, разпространявана чрез инфраструктурата и със средствата 
на социалномедийните платформи, е операционализирано основно 
чрез използването на две взаимносвързани интердисциплинарни 
теоретични рамки. Това са топологията за информационно обърква-

4 Freedom House. 2021. Freedom on the net. Available from: https://freedomhouse.
org/report/freedom-net/2021/global-drive-control-big-tech.
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не на First Order, възприета и утвърдена от Съвета на Европа5, и кон-
цепцията за същността и ефектите от информационната криза върху 
гражданите на демократичните общества на Truth, Trust & Technology 
Commission6. Тъй като предметът на изследването е свързан конкретно 
с разпространението на дезинформация в социалномедийните плат-
форми, в третата част са разгледани и теоретизирани моделите за 
алгоритмично усилване на съдържание и на координирано неавтен-
тично поведение поради отношението им към социотехнологичната 
същност на дезинформацията в тази системи.

В своята резолюция „Обществените медии в контекста на дезин-
формацията и пропагандата“ от 2019 г. Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа препоръчва на държавите да се придържат към 
понятието „информационно объркване“ при описанието на съдържа-
нието, целта и степента на разпространение на подвеждаща информа-
ция и да „избягват термина „фалшиви новини“, тъй като е прекалено 
политизиран и често бива използван за отрицателно етикетиране на 
независими критически журналисти или медии“ (COE 2019)78.

5 WARDLE, Claire, Hossein DERAKHSHAN. Information Disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe, 2017. 
Авторът на доклада предлага като адаптиран превод на български език слово-
съчетанията „информационно объркване“ и „информационна дезориентация“ 
поради различните нюанси и специализирани употреби на понятията disorder и 
разстройство в английския и в българския език.
6 Truth,Trust, and Technology Commission. Tackling the Information Crisis: A Poli-
cy Framework for Media System Resilience. 2019. London School of Economics and 
Political Science. Available from: https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/
truth-trust-and-technology-commission/The-report.
7 Resolution 2255. Public service media in the context of disinformation and prop-
aganda. 2019 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?-
fileid=25406&lang=en.
8 Вж. също SULLIVAN, Margaret. It’s Time To Retire the Tainted Term Fake News. 
Washington Post. 2017. Available from: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/
style/its-time-to-retire-the-tainted-term-fakenews/2017/01/06/a5a7516c-d375-
11e6-945a-76f69a399dd5_story.html; ZUCKERMAN, Ethan. Stop Saying Fake News, 
It’s not Helping, My Heart is in Accra, Ethan Zuckerman Blog. 2017. Available from: 
http://www.ethanzuckerman.com/blog/2017/01/30/stop-saying-fake-news-its-
not-helping/; BOYD, dana. Google and Facebook can’t just make Fake News Disappear, 
Wired, 2017. Available from: https://www.wired.com/2017/03/google-and-face-
book-cant-just-make-fake-news-disappear/.
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Концептуалната рамка за информационно объркване е изградена 
върху три основни компонента: видове объркване, фази и елементи 
в процеса на реализирането му. Видовете объркване са разграничени 
според: а) естеството на информацията по разделителната линия вяр-
но/невярно; и б) намерението на субекта, който стои зад нея – дали 
информацията умишлено е създадена и/или разпространявана с цел 
да навреди на отделна личност, обществена група, на отделна органи-
зация или на цяла държава. Невярна информация се разпространява в 
случаите на информационно объркване чрез: а) дезинформация – на-
лице е умисъл за вреда и тази е отличителната черта на дезинформа-
цията; и б) мисинформация, или неправилна информация – фактоло-
гическите неточности и произтичащата от тях заблуда са резултат от 
пропуск или грешка от страна на източника на информация. Чрез тре-
тия вид информационно объркване – малинформация – също умишле-
но се цели причиняване на вреда на някой от изброените субекти, но 
тази информация се основава на истинни твърдения. Накратко, един-
ствено при дезинформацията информационно объркване се дължи на 
безкритичното възприемане на информация, която е едновременно 
невярна и умишлено създадена или разпространявана със зловредни 
цели. Процесът на реализиране на всеки от тези три вида информа-
ционно объркване започва със създаването на определен вид съдър-
жание, което отговаря на един или повече от тези профили, минава 
през производство и завършва с разпространението (доставянето) му 
до крайния получател. Информационно объркване настъпва тогава, 
когато получателят не успее да идентифицира информацията (съоб-
щението) като невярна и/или (зловредна) и не съумее да установи мо-
тивите на нейния източник (агент)9.

Американският изследовател в полето на информационните и 
библиотечните науки Питър Хернън поставя проблема за установя-
ването на оригиналния източник и достоверността на информацията, 
разпространявана в интернет, и прави разграничението между дезин-
формация (има умисъл) и мисинформация (няма умисъл за въвеждане 
в заблуда) още през 1995 г.10 Хернън изказва предположението, че „кол-

9 Wardle and Derekshan, 2017.
10 HERNON, Peter. 1995. Disinformation and Misinformation through the Internet: 
Findings of an Exploratory Study. Inc. Government Information Quarterly, Volume 12, 
Number 2, pages 133-139. JAI Press Available from: https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/0740624X95900527#!.
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кото повече позовавания получава дадена информационна единица, без из-
рично да е обозначена като дезинформация или мисинформация, толкова 
по-вероятно е информацията да бъде оценена като достоверна и приета“11. 
Няколко години по-рано Клифърд Линч отбелязва в аналитичния доклад 
„Достъпност и интегритет на мрежовите информационни колекции“ на Бю-
рото за технологична оценка към американския Конгрес, че „достъпът до 
електронна информация има съмнителна стойност, ако целостта на тази ин-
формация е сериозно нарушена“ и че „достъпът до неточна информация или 
дори умишлена мисинформация може да бъде по-голямо зло от липсата на 
достъп, особено за наивния потребител, който не е склонен да поставя под 
въпрос информация, която предлага новата електронна инфраструктура“12.

Социалните фактори играят важна роля в начина на възприемане и в 
оценката на достоверността на дадено съдържание, отбелязва и Катерина 
Огнянова в своето изследване върху мрежовите подходи към оценяването 
и коригирането на мисинформацията13. За потребителите на социалноме-
дийни платформи подобно влияние може да окаже броят на споделянията и 
положителните реакции на дадено съобщение, т.е. колкото повече хора са се 
ангажирали с едно съобщение, толкова по-вероятно е твърдения и внушени-
ята в него да не бъдат оспорени и проверени в алтернативни източници1415. 

Едно от предизвикателствата при описването и изследването на 
проблематиката на този тип информация е, че определенията за фал
шиви новини, дезинформация, мисинформация и пропаганда не са вза-
имно изключващи се и техните значения се припокриват, а изборът 
на понятие може да бъде въпрос на перспектива, отбелязва в своя 
теоретичен анализ по темата Карълайн Джак16. Точната преценка за 
достоверността на информацията и намеренията на агента, който 

11 HERNON, 1995.
12 LYNCH, Clifford A. 1993. Accessibility and Integrity of Networked Information 
Collections. Background Paper. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED368360.pdf.
13 OGNYAOVA, Katherine. Network approaches to misinformation evaluation and cor-
rection. Rutgers University, 2020. 
14 Ibidem.
15 AVRAM, Mihai, Nicholas MICALLEFF еt al. Exposure to social engagement metrics 
increases vulnerability to misinformation. Harvard Kennedy School Misinformation 
Review. 2020 doi: 10.37016/mr-2020-033.
16 JACK, Caroline. Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information. Data & Society 
Research Institute. 2017. Available from: https://datasociety.net/output/lexicon-of-
lies/.
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я произвежда и/или разпространява, допълнително се затруднява 
от характеристиките и условията на средата, в която информацията 
циркулира – необозрими количества, безспирен информационен по-
ток, всякакви източници и всякакъв тип съдържание на едно място 
(платформата), достъп по всяко време, включително в движение (из-
местването на потреблението към мобилните технологии). Дали да-
дена история или част от съдържание ще бъдат квалифицирани като 
мисинформация или като дезинформация, може да зависи колкото от 
намерението на говорителя (агента), толкова и от професионалните 
стандарти на оценяващия (например журналист, медиен или социален 
изследовател). Като изтъква трудността в разграничаването на моти-
вите и целите на агента, разпространяващ подвеждаща информация, в 
своето изследване Джак разглежда мисинформацията като по-общото 
и по-често използвано понятие, в което (погрешно – поради липса на 
достатъчно доказателства или предпазливост) може да бъде включе-
на и дезинформацията. 

Мисинформация може да се разглежда като хипероним17, за кое-
то свидетелства и по-честата употреба на понятието в американската 
преса: в онлайн изданието на „Ню Йорк таймс“ например мисинфор-
мация се използва три по-често от дезинформация18; дезинформация 
е по-малко използваното понятие и във „Вашингтон поуст“, CNN.com19 
и Politico.com20. Институтът „Пойнтер“ също използва мисинформация 
в своя проект за картографиране на действията срещу подвеждащо-
то съдържание по света21. Тъй като Politico има отделно издание за 

17 Вж. също ISLAM, Md Rafiqul. et al. Deep learning for misinformation detection on 
online social networks: a survey and new perspectives. Social Network Analysis and 
Mining, 2020, 10 (1).
18 При сравнение на заявки с disinformation и misinformation в nytimes.com: 
4051 за disinformation срещу 13540 за misinformation (https://www.nytimes.com/
search?query=).
19 В: Washingtonpost.com: 3271 – disinformation; 4090 – misinformation. 1546 за 
disinformation срещу 2780 за misinformation – в CNN.com.
20 Misinformation – 2663; Disinformation – 1610. В Politico.com misinformation се 
използва като етикет (tag), който се използва за филтриране на материалите 
по тази тема, за разлика от disinformation: Available from: https://www.politico.
com/tag/misinformation.
21 Poynter Institute. A guide to anti-misinformation actions around the world. 
Available from: https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/.
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европейския пазар, това твърдение лесно може да бъде проверено: в 
Politico.eu съотношението на употреба на дезинформация и мисинфор-
мация е 8:5 в полза на дезинформация22; в Euraktiv.com мисинформация 
се използва два пъти по-рядко23. Тази неконсистентност в квалифици-
рането на съдържанието като умишлено подвеждащо или неволно 
подвеждащо и многото различни понятия и дефиниции затрудняват 
намирането на подход за ограничаването на този вид съдържание и 
свързаните с масовото му разпространение деструктивни за публич-
ната сфера ефекти от информационното объркване, което причинява.

Ефектът на объркване е един от петте, установени в доклада на 
Commission on Truth Trust and Technology „Справяне с информационна-
та криза: политическа рамка за устойчивост на медийната система“ 
от 2018 г. Чрез него изследователите от тази структура на Лондонско-
то училище по икономика (LSE) адресират „информационната криза 
в Обединеното кралство, причинена от промените в медийната сис-
тема“24. Под объркване25 се има предвид нарастващата несигурност у 
гражданите по отношение на това, кое е истина и на какво може или 
не може да се вярва при „информационното замърсяване от глобален 
мащаб“26. Недоверието дори в източници, които са се ползвали с дове-
рие и се придържат към определени стандарти, се изразява в цинично 
отношение към всичко. Засипани с твърде много информация, хората 
все по-трудно се обединяват около едни и същи факти и аргументи, на 
чиято основа правят избор и взимат решения, отнасящи се до общото 
благо, което води до фрагментация в обществото и е несъвместимо с 
идеята за публична сфера. Нарастващото влияние на нелегитимни и 
неетични играчи и организации, които съществуват извън ясни гра-
ници на отчетност и прозрачност, влече със себе си безотговорно пове
дение от страна на онези, които стават жертва на инсинуациите и вну-

22 Disinformation – 818; misinformation – 510.
23 Disinformation – 676; misinformation – 272.
24 Truth,Trust, and Technology Commission. Tackling the Information Crisis: A Policy 
Framework for Media System Resilience. 2019. London School of Economics and Po-
litical Science. 2018. Available from: https://www.lse.ac.uk/media-and-communica-
tions/truth-trust-and-technology-commission/The-report.
25 В рамката на First Draft понятието е disorder, докато в тази на T3 Commission –  
confusion. И двете понятия се превеждат на български и като смущение, чието 
значение също е относимо към явлението, което двете рамки описват.
26 Wardle, 2017.
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шенията им. Всичко това има потенциал да тласне към апатия голяма 
част от обществото, което означава отслабване на демокрацията на 
участие и оттам – на вярата в демокрацията. Тъй като се натрупват и 
усилват едни други, тези ефекти, които са квалифицирани от автори-
те на доклада като „злини“, представляват заплаха за индивидуалното 
взимане на решения, за националната сигурност и за демократичното 
управление27.

Като поддържат позицията, че кризата на доверие в информация-
та е системна и от нея произтичат редица проблеми, в т.ч. разпростра-
нението на мисинформация, дезинформация и малинформация, ав-
торите на доклада не се фокусират единствено върху категорията на 
дезинформацията, дефинирана като „невярна информация, умишлено 
създадена, за да причинява вреда“. В това отношение Комисията се раз-
граничава в стратегията си както от британското правителство, така и 
от експертната група на високо равнище относно фалшивите новини 
и дезинформацията на ЕС, чиито подходи са представени по-нататък. 
Като най-спешна мярка T3 Commission предлага създаването на неза-
висим орган (Independent Platform Agency, или IPA), който inter alia да 
извършва наблюдение и да оценява ефективността на саморегулатор-
ните мерки от страна на платформите, да допринесе за тяхната отчет-
ност и прозрачност и да издава препоръки на правителството, които 
се отнасят до приноса на платформите за медийноинформационната 
среда в Обединеното кралство. Към 2021 г. такъв орган не функцио-
нира. Вместо това с донякъде сходни функции ще бъде натоварен кон-
вергентният регулатор OFCOM. 

27 В доклада за глобалните рискове на Световния икономически форум за 2021 г.  
разпространението на дезинформация в социалните медии, задвижвани от из-
куствен интелект, е откроено като средство и причина за подклаждане на хаос 
в обществата. The Global Risks Report, 2021, p. 85 .Анализаторите прогнозират, че 
през това десетилетие вероятно ще наблюдаваме по-често и ефективно раз-
пространение на дезинформация по въпроси от геополитическо значение като 
избори, хуманитарни кризи, обществено здраве, сигурност и културни въпроси. 
The Global Risks Report, 2021, p. 53.
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Платформите и медиите

Ние дори нямаме еднаединствена дефиниция за 
платформи, която да е възприета от всички. Разпо
лагаме със стотици добри дефиниции... и когато раз
лични хора говорят за платформи, те разбират на

пълно различни неща. 
Андрус Ансип, вицепрезидент на ЕК с ресор „Eдинен 

цифров пазар“ в Комисията на Жан-Клод Юнкер

Онлайн платформите са вид интернет посредници – цифрови еко-
системи или доставчици на услуги на информационното общество28, 
които улесняват взаимодействието между две или повече отделни, 
но взаимносвързани групи потребители29 и отговарят на специфич-
ни икономически характеристики. Много от тези характеристики не 
са уникални, т.е. могат да бъдат свързани и с други икономически 
субекти, но комбинацията помежду им усилва всяка от тях и води до 
експлозивен растеж. Онлайн платформите (ОП) на най-големите тех-
нологични компании в света – „Гугъл“, „Амазон“, „Фейсбук“, „Епъл“ и 
„Майкрософт“ – попадат в различни категории: онлайн пазари, тър-
сачки, социални медии и приложения за творческо съдържание, плат-
форми за разпространение на приложения, комуникационни услуги, 
разплащателни системи и т.н. Липсва универсална типология, тъй 
като според целите (включително за разработването на политики) са 
подходящи различни или комбинация от няколко типологии. И все пак 

28 И двете понятия – цифрови екосистеми и доставчици на услуги на инф. об-
щество (ДУИО) – са по-широки от „онлайн платформи“ според определението 
за УИО в Директива (ЕС) 2015/1535 (чл. 1) и на ДУИО в Директива 2000/31/ЕО 
(чл. 2).
29 Трите основни групи, които взаимодействат чрез „Фейсбук“, са на потреби-
телите на платформата, на разработчиците и доставчиците на съдържание и 
на рекламодателите в нея. Между потребителите на „Фейсбук“ и платформата 
няма директни монетарни трансакции – вместо това Фейсбук“ предоставя ус-
луги в замяна на вниманието, трафика, съдържанието и данните на потреби-
телите, от които печели, като привлича рекламодатели чрез своите гъвкави 
рекламни услуги, основаващи се на профилирането на потребителите и персо-
нализирането на търговски съобщения.
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ОП споделят някои отличителни черти, сред които са извършването 
на стопанска дейност на многостранни пазари, основаваща се на съ-
биране, обработване и монетизиране на големи количества данни, и 
увеличаването на стойността на услугата с нарастването на броя на 
потребителите в резултат на позитивните директни и индиректни 
мрежови ефекти (колкото повече хора използват дадена услуга, толко-
ва повече нараства нейната стойност). Онлайн платформите имат важ-
на роля в създаването на стойност и иновации (в т.ч. нови продукти 
и нови бизнес модели) в областта на цифровите технологии, улесня-
ват възникването на нови стопански начинания, но и създават стра-
тегически зависимости, a техните пазари обикновено са доминирани 
от една или няколко големи компании30. Технологичните компании, 
които управляват платформи, осигуряват технологична основа, върху 
която са изградени елементи в модулна системна архитектура. Те осъ-
ществяват различни посреднически функции, а водещите платформи 
изпълняват много роли наведнъж, които включват издаване, филтри-
ране, редактиране, куриране и разпространение на данни и информа-
ция. ОП имат властта да оказват контрол на достъпа и я упражняват по 
нови начини, стъпвайки върху пресечните линии на съществуващите 
регулаторни и правни структури и процеси. Подобно на разгледаната 
по-горе теоретична рамка за ефектите на информационната криза и 
мерките за повишаване на устойчивостта на медийната система на T3 
Commission обект на настоящия доклад са глобалните технологични 
компании, които съхраняват и посредничат в разпространението на 
нарастващ дял от новините, до които хората имат достъп, за да се ин-
формират за случващото се в света около тях. Това са т.нар. социални 
медии, или социалномедийни платформи (СМП), каквито са „Фейсбук“, 
„Инстаграм“, „ЮТюб“, „Линкдин“, „Туитър“, „Редит“ и др.31

30 Характеристиките и значението на онлайн платформите за цифровата иконо-
мика са разгледани детайлно в съобщението на Европейската комисия Онлайн 
платформите и цифровият единен пазар. Възможности и предизвикателства 
пред Европа от 2016 г. В този доклад е предложено синтезирано определение, 
което включва елементи от характеристиките на ОП, представени в този до-
кумент, в доклада An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital 
Transformation на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(https://doi.org/10.1787/53e5f593-en) и в доклада на T3 Commission. 
31 Вж. типологията в цитирания доклад на OECD.
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Основните групи, които взаимодействат чрез „Фейсбук“ например, 
са на потребителите на платформата, на разработчиците и доставчици-
те на съдържание и на рекламодателите в нея. Между потребителите 
на „Фейсбук“ и платформата няма директни монетарни трансакции –  
вместо това „Фейсбук“ предоставя услуги в замяна на вниманието, 
трафика, съдържанието и данните на потребителите, от които печели, 
като привлича рекламодатели чрез своите гъвкави рекламни услуги, 
основаващи се на профилирането на потребителите и персонализи-
рането на търговски съобщения. Медиите попадат в категорията на 
доставчиците на съдържание и това ги отличава от крайните потре-
бители, които използват социални медии с основната цел да създават 
и поддържат контакти с хора, с които имат някакви взаимоотношения 
и/или общи интереси, и/или да намират (да им бъде доставяна) ин-
формация, в т.ч. новини. Обикновено медиите създават и поддържат 
страници в големите социални медии и използват приложния програ-
мен интерфейс на платформите (API), за да интегрират в официалните 
си уебстраници (онлайн издания) функции за взаимодействие (в т.ч. 
споделяне) на съдържанието, което публикуват32. По този начин ме-
диите добавят стойност за платформите, като ги „захранват“ със съ-
държание, което привлича и ангажира потребителите, а платформите, 
както и крайните потребители играят важна роля за разпростране-
нието на съдържанието на медиите извън техните собствени канали. 
Медиите, подобно на всеки друг администратор на страница в СМП, 
имат възможността да използват и рекламните услуги на платформи-
те, като заплащат за популяризирането на своята марка и за повиша-
ване на видимостта на своето съдържание, насочено към определени 
групи (профили) потребители33. Това поставя медиите в двойствената 
роля на доставчик на съдържание и рекламодател и превръща СМП 
във важен дистрибутор на съдържанието на медиите.

СМП може да имат дори още по-голямо значение за по-малките и 
за изцяло цифровите медии. Издания с ограничени приходи и човешки 
капацитет нямат възможност да поддържат бюлетин например, нито 
бюджет за дисплейна, телевизионна и външна реклама. Същевремен-

32 По данни на Alexa в повече от 2,1 милиона уебстраници са интегрирани връз-
ки към „Фейсбук“.
33 Усилването (boost) на видимостта не означава/не гарантира автоматично вза-
имодействие, а единствено показване на съдържание на повече потребители.
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но публикуването и разпространението на съдържанието им в избра-
ни социални медии, на чието посредничество разчитат, за да достигнат 
своята аудитория, не изискват допълнителни разходи (обикновено 
някой от журналистите или редакторите на този тип медии отгова-
рят за споделянето на съдържание от медията в СМП). Това може да се 
използва повече или по-малко успешно както от независими издания, 
които се придържат към журналистическите стандарти и работят за 
обществения интерес, така и от всеки, който имплицитно или експли-
цитно се отклонява от добрите практики и етичните норми и има за 
цел да разпространява нискокачествено и/или подвеждащо новинар-
ско съдържание в уеб.

Навиците, наблюденията и оценките на потребителите, които из-
ползват социални медии, по отношение на новинарското съдържание, 
на което попадат или търсят и консумират умишлено в дадена плат-
форма, са предмет на ежегодните аналитични доклади Digital News 
Report на Reuters Institute. Един от важните изводи от DNR2017 е, че до-
като интернет и социалните медии може и да са изострили проблемите 
с ниското доверие в медиите и „фалшивите новини“34, вкоренената по-
литическа поляризация и усещането за политическа пристрастност на 
масовите медии в не по-малка степен допринасят за тези явления35. В 
следващото издание на доклада, от 2018 г., изследователите обръщат 
внимание на друго важно наблюдение – процентът на консумиращите 
новини предимно онлайн, които твърдят, че се сблъскват с мисинфор-
мация, не е много по-висок (между 2 и 4% за различните категории 
мисинформация) от процента на хората, които консумират новини 
предимно в електронни и печатни медии и имат същите впечатле-

34 В този доклад словосъчетанието е използвано 10 пъти, а мисинформация и 
дезинформация – нито веднъж (Available from: https://www.digitalnewsreport.
org/survey/2017/overview-key-findings-2017/), докато в доклада от 2019 г. 
„фалшиви новини“ вече не се споменава (https://www.digitalnewsreport.org/
survey/2019/overview-key-findings-2019/). В доклада от 2018 г. на явлението е 
посветена отделна част, озаглавена Misinformation and Disinformation Unpacked 
(Available from: https://www.digitalnewsreport.org/survey/2018/misinformation-
and-disinformation-unpacked/).
35 Изследователите тестват тази хипотеза чрез анализ на серия въпроси с от-
ворени отговори в десет държави, сред които Франция, Германия, Ирландия, 
Гърция и САЩ, и интервюта в няколко малки фокус групи.
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ния36. Това противоречи на преобладаващата линия в публичните де-
бати на тясно асоцииране на невярната и подвеждаща информация с 
онлайн медиите.

В изданието от 2021 г. авторите на доклада отбелязват, че докато 
„Фейсбук“ е сочена от най-много хора като СМП, при чието използва-
не попадат на новини, данните от проучването показват, че обикнове-
но „Фейсбук“ не е първи избор на активните потребители на новини 
при целенасочено влизане в СМП за достъп до новинарско съдържа-
ние (подобни са изводите и от другия проучвания, e.g. Boczkowski et 
al. 2018). Според данните на DNR „Туитър“ в много по-голяма степен 
е възприеман като основна дестинация за новини, докато платфор-
ми като „ЮТюб“ и „Инстаграм“ се използват повече за забавление37. 
Тези изводи обаче не са относими към пазари като българския, където 
„Фейсбук“ се използва от 98% от потребителите при по-малко от поло-
вин процент за „Туитър“38.

От казаното дотук може да се направят следните изводи.
СМП са важни както за медиите, най-вече като канал за разпрост-

ранение на съдържание и ангажиране на аудиториите, така и за потре-
бителите на новини, които в различна степен разчитат на тях, за да се 
информират (целенасочено или не) за събитията от деня и да форми-
рат лични позиции по въпроси от обществено значение. Същевремен-
но е трудно да се измери дали и доколко определяща е ролята на СМП: 
а) за избора на медийни източници от страна на потребителите; б) за 
техните навици по отношение на начина за взаимодействие с медийно 
съдържание; в) за експозицията им на дезинформация; и г) за ефекта 
от тази експозиция. Косвено отговори на тези въпроси могат да бъдат 
търсени чрез измерване на нивата на медийна и информационна гра-
мотност на потребителите. Това измерване обаче също се извършва 
непряко – чрез: а) композитни инструменти като Индекса за медийна 

36 Reuters Institute. Digital News Report 2018. Available from: https://www.digital-
newsreport.org/survey/2018/misinformation-and-disinformation-unpacked/.
37 2021 Digital News Report. Motivations for news usage on social networks. Вж. Pro-
portion of news users on each network saying this is their main motivation (United 
Kingdom). Available from: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-re-
port/2021/how-and-why-do-consumers-access-news-social-media.
38 StatCounter. Social Media Stats. Bulgaria. Available from: https://gs.statcounter.
com/social-media-stats/all/bulgaria https://gs.statcounter.com/social-media-stats/
mobile/bulgaria.
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грамотност на институт „Отворено общество“ (Лесенски, 2018, 2019, 
2020, 2021), създаден през 2017 г. в отговор на разпространението на 
дезинформация; б) критериите за оценка на готовността на държави-
те и нивата на компетентност на гражданите им на глобалната рам-
ка за оценка на медийната и информационна грамотност на ЮНЕСКО;  
в) критериите на Европейската асоциация за интересите на зрителите 
(EAVI); и др.

Може да се направи допускане, че ниското (и понижаващо се) до-
верие в социалните медии и много по-високо ниво в електронните ме-
дии е предпоставка за повишено внимание към съдържанието, което 
потребителите на платформите откриват в тях39. Prima facie това може 
да бъде оценено с положителен знак. В действителност ниското до-
верие в социалните медии, което не води до намаляване на потребле-
нието им – напротив, броят на активните потребители и на приходите 
им нараства, – само засилва информационната криза. Аргумент за това 
твърдение е, че част от информацията, която откриват в тях, е съдър-
жание на медийни доставчици, включително авторитетни. 

За да извлекат колкото се може по-голяма полза от посредничест-
вото на платформите, медиите трябва да се адаптират към условията 
и особеностите на всяка от тях. Това неминуемо оказва влияние върху 
развитието им както като индустрия (в икономически план), така и 
като услуги в областта на културата с ключова роля за публичната сфе-
ра, респективно за демократичните процеси в либералните общест-
ва40. Освен това по този начин медиите стават част от една динамично 
променяща се и напълно различна комуникационна среда, чиито пра-
вила, включително в правен смисъл, са коренно различни от тези, при 
които функционираха в недалечното минало. Дали трафикът на една 
онлайн медия е преди всичко директен, или минава през референти, 

39 Standard Eurobarometer. Media Use in the EU. Available from: https://op.eu-
ropa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_ex-
ecutor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_
state=normal&queryText=Media+use+in+the+European+Union+%3A+report&facet.
collection=EULex%2CEUPub%2CEUDir%2CEUWebPage%2CEUSummariesOfLegis-
lation&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE.
40 2010/13/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/1808 за аудио-визуалните 
медийни услуги, предвид променящите се пазарни условия. Available from: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0065
&from=EN.
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търсачки и социални медии, само по себе не дава цялата информация 
за стратегията на медията и за това, какво показват ключовите ѝ ин-
дикатори за представяне (KPI). Ако едно издание иска да разшири или 
да ангажира в по-голяма степен аудиторията си, то трябва да избере 
подход за постигането на тази цел и един от тях е популяризирането 
на марката и разпространението на съдържанието му в СМП.

Особености и уязвимост на системите за доставяне 
на съдържание в платформите

Има и други фактори, които трябва да бъдат взети предвид при 
анализа на взаимодействието на потребителите с медийно и всякакво 
друго съдържание чрез посредничеството на СМП. Това са: а) различи-
ята в правилата за ползване и в модерацията на съдържание в различ-
ните онлайн платформи; б) алгоритмичното усилване на съдържание; 
и в) координираното неавтентично поведение.

Широкото разпространение на дезинформация чрез СМП се осъ-
ществява по различни начини: по органичен път, когато много пот-
ребители споделят такова съдържание във и извън платформата; чрез 
алгоритмично усилване (АУ), когато дадено съдържание бъде прио-
ритизирано от алгоритми; чрез реклама; чрез координирано неавтен
тично поведение (КНП).

Алгоритмичното усилване41 е механизмът, чрез който работят 
системите на платформите за приоритизиране и препоръчване на съ-
държание. АУ води до увеличаване на излагането на потребителите 
на определено съдържание, което може да се дължи (в зависимост от 
алгоритъма) на предпочитанията и навиците им (персонализиране на 
съдържанието, така че потребителят да получава още от това, което 
харесва или към което би имал интерес) или на бързо нарастващата 
популярност (виралността) на дадено съдържание. Ако не е доклад-
вано42 или отбелязано като невярно или подвеждащо от проверители 

41 От лат. amplificatio – увеличаване, усилване, уголемяване.
42 WHO. How to report misinformation online. Available from: https://www.who.int/
campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-misinfor-
mation-online.
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на факти43 поради АУ, съдържание, което попада в някоя от категори-
ите на информационното объркване, може да бъде разпространено до 
повече потребители, отколкото друго44. Къде свършва отговорността 
на издателите и потребителите, които умишлено или неволно допри-
насят за усилването, защото споделят вредно или подвеждащо съ-
държание, като в много случаи осъзнато манипулират механизмите 
с цел вреда, и къде започва отговорността на платформите, които не 
са изградили тези системи с презумпцията да разпространяват вред-
но или незаконно съдържание, но и не са предвидили защитни меха-
низми, а освен това генерират печалби от него45, е много трудно да се 
оп редели46.

Неавтентичното поведение е свързано с използването на фалши-
ви профили и създаването на страници с невярна и подвеждаща ин-
формация за мисия, собственост и идентичност, фалшифицирането на 
популярността на активи или съдържание във „Фейсбук“ или „Инста-
грам“, както и на техния източник. По аналогия КНП включва всички 
тези действия, извършвани организирано и в сътрудничество от група 
участници, нарушаващи правилата на платформата, и/или с помощта 

43 Стандарти на общността на Facebook. Фалшиви новини. Available from: https://
transparency.fb.com/bg-bg/policies/community-standards/false-news/.
44 MENCZER, Filippo. 2021. Facebook’s algorithms fueled massive foreign propa-
ganda campaigns during the 2020 election – here’s how algorithms can manipulate 
you. The Conversation. Available from: https://theconversation.com/facebooks-algo-
rithms-fueled-massive-foreign-propaganda-campaigns-during-the-2020-election-he-
res-how-algorithms-can-manipulate-you-168229.
45 CULLIFORD, E. MALARA, N. 2020. Facebook weighs 'kill switch' for political ads af-
ter U.S. election to curb misinformation, source says. Reuters. Available from: https://
www.reuters.com/article/us-facebook-elections/facebook-weighs-kill-switch-
for-political-ads-after-u-s-election-to-curb-misinformation-source-says-idUSK-
BN25H202?WT.mc_id=Partner-Google&feedName=politicsNews&feedType=mkt-
g&utm_source=pocket_mylist.
46 Вж. LLANSO, Emma. et al. Artificial Intelligence, Content Moderation, and Freedom 
of Expression. Transatlantic Working Group, 2020; KELLER, Daphne. Amplification 
and Its Discontents. The Knight Institute, 2021; SADAGOPAN, Swathi. Feedback loops 
and echo chambers: How algorithms amplify viewpoints. The Conversation, 2019. 
Available from: https://theconversation.com/feedback-loops-and-echo-chambers-
how-algorithms-amplify-viewpoints-107935.
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на ботове 47,48. Наименованието на тази политика подсказва какво я от-
личава от другите политики, свързани с премахването на съдържание –  
при КНП обект на рестрикции и санкции е определено поведение, а не 
съдържание. Този е един от подходите за установяването на организи-
рани дезинформационни кампании и на други опити за манипулация 
на общественото мнение, когато съдържанието, което се публикува 
и разпространява, е в такива количества, че човешката модерация на 
практика е невъзможна.

Обща характеристика на модерацията на съдържание, АУ и КНП е 
липсата на предвидимост и прозрачност49 в действията на технологич-
ните компании, които определят правилата, направляват и анализи-
рат процесите, свързани със съдържанието, което хостват, и предпри-
емат промени, чийто императив са собствените им икономическите 
интереси.

В обобщение, отсъствието на универсални дефиниции за дезин-
формация и за онлайн платформи, непрекъснатото развитие и на-
растване на най-големите платформи, тяхното значение за цифровата 
икономика, непрозрачността на механизмите и управленските реше-
ния, които са определящи за функционирането им, и индиректните 
последици за медиите и за публичната сфера от евентуална регулация 
върху съдържание, което не се вмества в ясно очертани граници и не 
може да бъде контролирано по друг начин освен чрез технически сред-
ства (алгоритми), прави задачата на законодателя, който по един или 
друг начин трябва да адресира информационната криза, изключител-
но сложна.

47 Facebook Community Standards. Inauthentic Behavior. Available from: https://
transparency.fb.com/policies/community-standards/inauthentic-behavior/.
48 Twitter. Platform manipulation and spam policy. Available from: https://help.twit-
ter.com/en/rules-and-policies/platform-manipulation.
49 Вж. DOUEK, Evelin. What Does “Coordinated Inauthentic Behavior” Actually Mean? 
Slate. 2020. Available from: https://slate.com/technology/2020/07/coordinated-in-
authentic-behavior-facebook-twitter.html.
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Законодателни и незаконодателни инициативи 
в Европейския съюз и Обединеното кралство

За да се борим срещу дезинформацията, трябва да 
мобилизираме всички релевантни играчи от онлайн 
платформите до публичните власти и да поддър
жаме независими проверители на факти и медии.  

Вера Йоурова50

Готовността на правителствата да регулират съдържанието в он-
лайн платформите и по-специално подвеждащото съдържание, което 
отговаря на критериите за информационно объркване, е в тясна за-
висимост с ефективността на мерките, които самите платформи пред-
приемат чрез собствените си политики, последователността в тяхното 
прилагане и натиска на различни заинтересовани страни. Законодате-
лите в държави, комуникационните права на чиито граждани са кон-
ституционно и международноправно гарантирани, са предпазливи 
при избора на инструмент. Тази предпазливост следва да бъде оцене-
на с положителен знак. Тя е свързана с описаните по-горе проблеми с 
дефинирането на подвеждащото съдържание, което се произвежда и 
разпространява с умисъл за причиняването на вреда и/или политиче-
ска и икономическа изгода, и измерването на риска от експозицията на 
такова съдържание в съотношение с риска от премахване на законно 
съдържание. Дезинформацията не е незаконно съдържание, каквото е 
например съдържание, което нарушава авторски и сродни права или 
изказвания, насаждащи омраза и насилие, и не попада в обхвата на ре-
гулираното съдържание нито в Европейския съюз, нито в Обединено-
то кралство. Възприетият и действащ към момента подход се свежда 
до саморегулация чрез кодекси на поведение, към които СМП могат да 
се присъединяват доброволно и за изпълнението на ангажиментите, 
по които се самоотчитат. Идентифицирането и ограничаването на раз-
пространението на дезинформация в (и от) СМП се извършва основно 
по три начина: а) чрез системите за докладване на съдържание на вся-

50 Съобщение за медиите. Коронавирус: ЕС засилва борбата с дезинформа-
цията Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/
ip_20_1006.
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ка платформа, чрез които потребителите могат да подават сигнали за 
съдържание, което нарушава правилата за ползване или общностните 
стандарти на посредника на услугата; б) чрез партньорство с прове-
рители на факти и отбелязване на проблемно съдържание; и в) чрез 
мерки срещу КНП.

Подходът на ЕС

Дезинформацията влезе в политическия дневен ред на Европей-
ският съюз още през 2015 г., изпреварвайки събитията от 2016 г. –  
изборите в САЩ и референдума в Обединеното кралство, чиито непред-
видени от анализаторите резултати се свързват inter alia51 с провеж-
дането на мащабни дезинформационни реклами и високоефективни 
политически търговски съобщения чрез микропрофилиране в СМП52. 
В резултат от решение на Европейския съвет през март 2015 г. да се 
вземат мерки във връзка с текущите дезинформационни кампании на 
Русия е създадена Оперативната група за стратегическа комуникация 
с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност. 
Екипът за стратегическа комуникация включва специална работна 
група, която открива и изобличава дезинформация чрез базата данни 
EUvsDisinfo.eu. Чрез услуги за анализ на данни и мониторинг на медии 
на 15 езика EUvsDisinfo.eu идентифицира, систематизира и излага слу-
чаи на дезинформация, произхождащи от прокремълски медии, раз-
пространени в ЕС и страните от Източното партньорство. През 2018 г.  
EK най-напред представи европейския подход с конкретни мерки и 
инструменти за саморегулиране за борба с дезинформацията онлайн, 
в т.ч. Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, страна по 
който са „Фейсбук“, „Гугъл“ и „Туитър“, а по-късно публикува План за 
действие за борба с дезинформацията (ЕК, Митове за ЕС). Комисията 
дефинира дезинформацията като „доказуемо невярна или подвежда-
ща информация, която се създава, представя и разпространява с цел 
да се извлече икономическа изгода или съзнателно да се въведе в заб-

51 Ognyanova, 2021; Вж. и BENKLER, Yohai. et al. Mail-In Voter Fraud: Anatomy of 
a Disinformation Campaign. Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, 2020. 
52 SCHLESINGER, Philip. Sage. After the post-public sphere, 2020.
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луждение обществеността, като последиците от това могат да бъдат 
във вреда на обществения интерес“53.

Голяма част от мерките на четирите платформи са свързани с 
обстоятелството, че компаниите, които ги притежават и управляват, 
са страни по Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията.

Основните принципи в Кодекса са тези, предложени от експертна-
та група на високо равнище, създадена от ЕК година преди обявяване-
то му. Те включват, но не се изчерпват с:

• Контрол на рекламното позициониране, ограничаване на вли-
янието и намаляване на приходите за разпространителите на 
дезинформация чрез политическата реклама и прозрачност от-
носно спонсорираното съдържание

• Намаляване на видимостта на дезинформацията чрез подобря-
ване на възможностите за намиране на достоверно съдържа-
ние и предоставяне на леснодостъпни инструменти за доклад-
ването ѝ, както и чрез сътрудничество с проверители на факти, 
които се ползват с доверие

• Закриване на фалшиви профили и обозначаване на автомати-
зираните профили и др.

В съобщението на ЕК от 2018 г. се посочва, че Комисията ще из-
вършва оценки на ефективността и прилагането на кодекса и в зави-
симост от резултатите, съотнесени към поставените цели, може да 
предложи по-нататъшни действия, включително от регулаторен ха-
рактер54. В този план за действие обаче са предложени и много други 
мерки, включително по-широко използване на технологични сред-
ства за идентифициране на дезинформацията и нейните разпростра-
нители, повишаване на киберсигурността, по-специално във връзка с 
провеждането на избори, увеличаване на капацитета за стратегическа 
комуникация, подкрепа на качествената журналистика и повишаване 
на качеството на медиите в цифровата среда, насърчаване на образо-
ванието и медийната грамотност. Всеобхватността на този модел е не-
говото най-голямо достойнство, но и създава допълнителна трудност 

53 ЕК. Съобщение COM (2018) 236. 2018. Неточностите при предоставяне на ин-
формация, сатирата и пародията или ясно разпознаваемите политически моти-
вирани новини и коментари са изключени от тази дефиниция.
54 Съобщение COM (2018) 236.
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при определяне на резултатите от прилагането му – до каква степен 
се прави и постига възможно най-доброто във всяка от очертани-
те области, така че очакванията и отговорността да не падат непро-
порционално върху един или друг ключов участник, например върху 
СМП. Това, което отличава платформите от всички останали участници 
в тези мерки, е, че чрез тях се реализира цифровата публична сфера, 
която е отличителна черта и задължително условие за процъфтяване-
то на информационното общество. Независимо от нейното структурно 
изменение публичната сфера е възможна тогава, когато комуника-
ционните права на участниците – свободата на изразяване и на ин-
формация – са гарантирани, а медиите запазват своята ключова роля 
да търсят отговорност от публичните органи и да разпространяват 
надеждна информация по всички значими обществени въпроси, така 
че гражданите да могат активно и пълноценно да участват в демокра-
тичното общество.

Кризата, свързана с Ковид-19, допълнително изостри пробле-
ма с дезинформацията и с информационното объркване най-общо, 
тъй като ефектите от експозицията на подвеждащото съдържание 
и ниските бариери пред злонамерените разпространители на тако-
ва съдържание вече са свързани не само с взимането на информира-
ни решения за гражданско участие, но и с личното и с общественото 
здраве. Европейската комисия изиска от СМП, страни по Кодекса сре-
щу дезинформацията55, отново да започнат да се отчитат ежемесеч-
но56, подобно на режима, в който бяха през петте месеца преди избо-
рите за Европейски парламент през 2019 г.57 Към 1 октомври 2021 г.  
библио теката в самостоятелната цифрова медия на Европейската ко-
мисия за всякаква информация, свързана с приоритетната област на 
Комисията за цифровото бъдеще на Европа (Shaping Europe’s digital 
future), предоставя достъп до 35 публикации на тема дезинформа-

55 Към тях през 2020 г. се присъедини и „ТикТок“.
56 Latest set of reports and the way forward – Fighting COVID-19 Disinformation 
Monitoring Programme. Available from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/
library/latest-set-reports-and-way-forward-fighting-covid-19-disinformation-moni-
toring-programme.
57 EK. Statement/19/6166. Кодексът за поведение във връзка с дезинформаци-
ята една година по-късно: онлайн платформите представят своите доклади за 
самооценка. 2019 Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/bg/STATEMENT_19_6166.
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ция, в т.ч. всички мониторингови доклади по Кодекса срещу дезин-
формацията, издадени до този момент58. Всички доклади, издадени 
след 2020 г., са по програмата за мониторинг на борбата с дезинфор-
мацията относно Ковид-19. През септември 2020 г. Комисията пуб-
ликува цялостна оценка на кодекса за дезинформацията, в която са 
представени и анализирани постиженията и областите, в които може 
и трябва да бъде търсено подобрение. Кодексът е оценен като „много 
ценен инструмент“, който е предоставил рамка за структуриран ди-
алог между съответните заинтересовани страни, първи по рода си в 
световен мащаб, за осигуряване на по-голяма прозрачност и отчет-
ност на политиките на платформите относно дезинформацията. (Staff 
Working Document)59. Същевременно направеният анализ показва, че 
кодексът ще бъде по-ефикасен, ако бъдат въведени общоприети оп-
ределения, по-ясни процедури, по-точни и по-всеобхватни ангажи-
менти, прозрачни ключови показатели за ефективност (KPI) и подхо-
дящ мониторинг, както и по-структуриран модел за сътрудничество 
между платформите и изследователската общност60. Предприети са 
стъпки за постигането на това – в средата на 2021 г. Комисията пуб-
ликува насоки за укрепване на кодекса, които трябва да станат факт 
в края на годината и които са предвидени и рамкирани в проекта на 
акт за цифровите услуги на Европейския съюз, представен в края на  
2020 г. 61 С новия регламент ще бъде осъществена първата ревизия на 
съществуваща правна рамка, с която още в началото на хилядолетие-
то са установени действащите хоризонтални правила за отговорност-
та на СМП – дълго преди появата на „Фейсбук“, „ЮТюб“ или „Туитър“. 
Същевременно с ревизията на Кодекса срещу дез информацията ще 
бъде въведена постоянна рамка за мониторинг на кодекса, което в 
комбинация с рамката за регулаторен надзор на акта за цифровите ус-

58 Shaping Europe’s digital future. Libriary. Available from: https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/library?topic=169&page=0.
59 EC. SWD (2020) 180. Assessment of the Code of Practice on Disinformation – 
Achievements and areas for further improvement. 2020. Available from: https://
digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-code-practice-disinforma-
tion-achievements-and-areas-further-improvement.
60 Ibidem.
61 European Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disin-
formation. COM/2021/262 final. 2021. Available from: https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0262.
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луги следва да повиши прозрачността и отчетността на онлайн плат-
формите62.

В доклада на ЕК относно изпълнението на Плана за действие за 
борба с дезинформацията от юни 2019 г. се посочва, че частният сектор 
и по-конкретно онлайн платформите носят „специална отговорност 
в борбата с дезинформацията“. Тази „специална отговорност“ е раз-
лична както от редакционната, така и от юридическата отговорност, 
която възниква за платформите при определени условия в случаите, 
в които предоставят достъп до незаконно съдържание. Социалните 
медии не са издатели на съдържание, затова и не носят редакционна 
отговорност за разлика от електронните медии. Те обаче се ангажират 
с определени доброволни мерки, от което за тях произтича отговор-
ността да спазват тези ангажименти – неправна отговорност, която е 
в техен интерес от гледна точка на репутацията им и отсъствието на 
санкции. Въпросът за юридическата отговорност на доставчиците 
на услуги на информационното общество, в т.ч. онлайн платформите 
(като доставчици на услуги за съхраняване, или хостинг – чл. 14), или 
по-точно, за освобождаването от такава отговорност, е уреден в Ди-
рективата за електронната търговия от 2000 г. Условната неотговор-
ност се прилага за доставчика на услуга, при условие че не е запознат 
с извършваната незаконна дейност или разпространението на такава 
информация, нито има капацитета да е запознат и да контролира съх-
ранените данни. ДУ също така е длъжен да предприема експедитивни 
действия за отстраняването или блокирането на достъпа до инфор-
мацията след получаването на такива сведения (e.g. докладване) или 
запознаването с такива факти (e.g. идентифицирането им със собст-
вени средства).

С цел засилване на борбата срещу дезинформацията в Законода-
телния акт за цифровите услуги (ЗАЦУ), предложен от Комисията, е 
определена „рамка за съвместно регулиране чрез кодекси за поведе-
ние за преодоляване на системните рискове, свързани с дезинфор-
мацията“63. Предвидени са още мерки за прозрачност, свързани с мо-

62 Съобщение на Комисията относно Плана за действие за европейската демок-
рация. COM (2020) 790 final 4.2 Повече задължения и отчетност за онлайн плат-
формите. 
63 EC. COM (2021) 262 final. Насоки на Европейската комисия за укрепване на 
Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. 
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дерирането на съдържание и търговските съобщения, и обвързващи 
правни задължения за много големите онлайн платформи, каквито са 
ОП, предоставящи услугите си на средномесечен брой активни потре-
бители на територията на ЕС, съответстващ на 10% от населението му. 
В тази категория попадат както „Фейсбук“, „Инстаграм“ и „ЮТюб“, така 
и „Туитър“ и „ТикТок“. По отношение на „системните рискове върху об-
ществото и демокрацията, например дезинформацията или „манипу-
лативните и неправомерни действия“, чието ограничаване е една от 
основните цели на ЗАЦУ, Комисията използва следната формулировка, 
която свидетелства за умерения и предпазлив подход на „пазителя на 
договорите“ – „възможното отрицателно влияние“ (на тези рискове; 
съображение 68). Категориите системни рискове са очертани широко 
в параграф 1 на чл. 26 от ЗАЦУ, „Оценка на риска“, и въпреки че не се 
назовава изрично, дезинформацията се асоциира с две от тях – форму-
лираните в букви „б“ и „в“64. Разпоредбите от Директива 2000/31/ЕО 
относно освобождаването от отговорност, в т.ч. забраната за налага-
не на общи задължения за контрол или за активно търсене на факти, 
са възпроизведени в предложението за регламент, но те не „трябва да 
възпрепятстват разработването и ефективното прилагане от страна 
на различните заинтересовани страни на технически системи за защи-
та и идентификация, както и за автоматизирано разпознаване на съ-
държание“. Постигането на баланс между оптимална резултатност на 
предвидените по-строги мерки чрез „меко право“ (soft law) и запазва-
нето на действащия режим на условна неотговорност, който се свързва 
със степента на правна сигурност за доставчиците, които оперират на 
единния цифров пазар на ЕС, се очертава като едно от най-сериозните 
предизвикателства пред законодателите.

64 EUR-Lex – 52020PC0825 – BG. Предложение за Регламент на ЕП и на Съвета 
относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите 
услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО.
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Подходът на Обединеното кралство

Директивата за електронната търговия позволява на доставчици-
те на онлайн услуги от Европейското икономическо пространство да 
работят във всяка държава от ЕИП, като същевременно следват само 
съответните правила в държавата, в която са установени. Тази рамка 
вече не се прилага за доставчици от Обединеното кралство, тъй като, 
излизайки от ЕС, Обединеното кралство напусна ЕИП. След изтичането 
на преходния период британското правителство се ангажира да запази 
условната неотговорност за доставчиците на онлайн услуги въпреки 
индикациите в обратен смисъл в политическия дискурс и в Зелената 
и в Бялата книга за вреди онлайн, които правителството представи в 
периода 2017–2019 г. (Internet Safety Strategy Green Paper, 2017; Online 
Harms White Paper, 2019)65 като подготвителни фази от законодателен 
процес, чиято официално обявена цел е „да превърне Великобритания 
в най-безопасното място в света да си онлайн“66. В представения през 
май 2021 г. законопроект за онлайн безопасността (Online Safety Bill) 
обаче са включени различни видове вредно, но не незаконно съдър-
жание като дезинформация относно Ковид-19, подбуждане към само-
нараняване и неподходящи материали за деца, излагането на което го-
лемите онлайн платформи67 ще бъдат задължени да предотвратяват 
съгласно новата рамка за „дължима грижа“. И в Бялата книга онлайн, и 
в законопроекта за безопасност онлайн вредите са абстрактно опреде-
лени като генерирано от потребителите съдържание или поведение, 
което може да причини значителни физически или психологически 
вреди на потребителите и може да бъде както незаконно, така и за-
конно68. Законът e замислен като рамков, така че да създаде законода-

65 UK Government. Online Harms White Paper. Consultation Outcome. 2019. Available 
from: https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/
online-harms-white-paper.
66 UK Government. Making Britain the safest place in the world to be online. Press 
Release. 2017. Available from: https://www.gov.uk/government/news/making-brit-
ain-the-safest-place-in-the-world-to-be-online.
67 Най-големите и популярни СМП са определени в закона като услуги от кате-
гория 1 и ще бъдат задължени да посочат изрично в своите условия как ще се 
справят с различните видове вредно съдържание.
68 UK Government. Online safety guidance if you own or manage an online platform. 
2021. Available from: https://www.gov.uk/government/collections/online-safety-
guidance-if-you-own-or-manage-an-online-platform.
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телната архитектура, от която ще произтичат голям брой подзаконови 
актове, кодекси за практики и насоки. Той предвижда разширяване на 
правомощията на конвергентния медийнокомуникационен регулато-
рен орган в Обединеното кралство OFCOM, като му възлага контрол 
върху изпълнението на тези задължения и налагането на санкции 
на правонарушителите69. Параграф 98 от законопроекта установява 
изиск ване за създаване на консултативна комисия по дезинформаци
ята и мисинформацията, чиито основни функции включват издаване 
на насоки за OFCOM, в т.ч. както очертаване на възможните действия 
от страна на регулираните услуги, така и действия от страна на регу-
латора за повишаване на медийната грамотност на гражданите70. По-
добно на акта за цифровите услуги, британският законопроект следва 
основан на риска подход, а задължението за полагане на грижи има за 
цел да гарантира, че регулираните доставчици разполагат с подходя-
щи системи и процеси, за да се справят с вредното съдържание и да по-
добрят безопасността на своите потребители. В новата си роля OFCOM 
ще може да изиска от доставчик на регулирана услуга да обясни потен-
циалните рискове, свързани с функционирането на внедрените алго-
ритми и инструменти за препоръчване на съдържание, и въведените 
мерки за намаляване на тези рискове. По този начин OFCOM ще може 
да определи дали доставчикът изпълнява задължението за полагане 
на грижа. В случаите, при които регулаторът установи неизпълнение, 
за доставчика ще възниква отговорност – OFCOM ще бъде упълномо-
щен да налага наказателни санкции срещу лица на ръководни постове 
с изпълнителни функции или висши мениджъри в технологичните 
компании, предоставящи услуги в обхвата на закона, и да глобява ком-
пании, които не изпълняват задължението за дължима грижа, до 18 
милиона британски лири или 10% от своя годишен глобален оборот.

Въпреки многото сходства с акта за цифровите услуги британски-
ят законопроект е много по-близо да установяването на режим на от-
говорност за онлайн посредниците на съдържание (не само за СМП, но 
и за търсачки и комуникационни услуги като WhatsApp), като въвежда 
правна рамка за дължима грижа не само по отношение на разпростра-
нението на незаконно, но и на съдържание, широко дефинирано като 

69 UK Government. Online Safety Bill. 2021. Available from: https://www.gov.uk/gov-
ernment/publications/draft-online-safety-bill.
70 (Ibidem). Explanatory_Notes.
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вредно, в т.ч. дезинформация. В законопроекта за безопасност онлайн 
са интегрирани някои гаранции за защитата на свободата на изразя-
ване на потребителите чрез изключения за „признати“ издатели на 
новини, които остават извън обхвата на проектозакона (параграф 
40), както и задължения за защита на „журналистическо съдържание“ 
(параграф 14) и „съдържание с демократично значение“ (параграф 
13). Този подход обаче е спорен, тъй като създава условия за приви-
легировани позиции на някои актьори (в случая установени издате-
ли независимо дали публикациите им отговарят на стандартите за 
качествена и етична журналистика) за сметка на други (граждански 
журналисти, блогъри или активисти, които не отговарят на критери-
ите за освобождаване). Категорията журналистическо съдържание 
би следвало да бъде разбирана широко, но от законопроекта не става 
ясно какви ще бъдат критериите за разграничаването и защитата на 
такова съдържание. Като съдържание с демократично значение e ши-
роко определено съдържание в подкрепа или критично спрямо прави-
телствената политика или определена политическа партия преди пар-
ламентарен вот, избори или референдум, или кампания по актуален 
политически въпрос.

Законопроектът трябва да бъде внесен в парламента по-късно 
тази година и подобно на акта за цифровите услуги ще извърви дъ-
лъг път, преди да бъде гласуван (малко вероятно преди 2024 г.). Затова 
и на този етап всякакви анализи могат да бъдат правени единствено 
върху първоначално предложените текстове и върху политическия 
дискурс, който дава информация за различните интереси и позиции, 
които ще влияят върху законодателния процес.

Заключение

Презумпцията срещу налагането на отговорност на онлайн плат-
формите за генерирано от потребителите съдържание е свързана с 
негативния ефект от този подход за комуникационните права на пот-
ребителите, за иновациите и за по-нататъшната еволюция и експан-
зия на свободния интернет и цифровата икономика. Същевременно, 
ако не бъдат полагани усилия за ограничаване на информационното 
объркване на гражданите, включително чрез мерки срещу разпрост-
ранението на дезинформация, информационната, а и всяка свързана с 
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нея криза не само няма да бъде преодоляна, но може да се задълбочи. 
Реформата на съществуващите регулаторни режими, при които функ-
ционират онлайн платформите, и по-специално на параметрите на 
условната неотговорност за съдържанието на потребителите, което 
разпространяват, е в политическия дневен ред както на Европейския 
съюз, така и в Обединеното кралство и в редица други държави по 
цял свят. Наблюдава се глобална тенденция към установяване на нови 
правила за онлайн платформите относно съдържанието, данните и 
конкуренцията – само за последната година властите в най-малко 24 
държави са предприели или обявили нови закони или правила, свър-
зани с начините, по които платформите третират разпространяваното 
чрез сървърите и системите им съдържание. Сред тях са както Обе-
диненото кралство, така и европейски държави с напълно различни 
политически режими като Франция и Германия, от една страна, Русия 
и Турция – от друга. В доклада на Freedom on the Net за свободата в мре-
жата през 2021 г. се отбелязва, че рамката на Европейския съюз, проек-
тирана в предложения проект за закон за цифровите услуги и предста-
вения едновременно с него законопроект за цифровите пазари, може 
да предложи „трети път между цифровия авторитаризъм на Китай и 
традиционния акцент на САЩ върху неограничената свобода на изра-
зяване и свободните пазари“71. Като предупреждение за възможните 
нежелани посоки, по които да поеме този път, звучи подзаглавието на 
този доклад, което обобщава развитията през последните 12 месеца 
и обяснява отстъплението от свободата в мрежата в глобален план за 
11-а поредна година: „В битката с високи залози между държави и тех-
нологични компании правата на потребителите на интернет се пре-
върнаха в основни жертви“.

71 Freedom House. 2021. Freedom on the net. Available from: https://freedomhouse.
org/report/freedom-net/2021/global-drive-control-big-tech.
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ЕС В ПРОЦЕС НА ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ 
ЗА СПРАВЯНЕ С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА ОНЛАЙН – 

ВЪЗМОЖНИ ПОДХОДИ

Мария Юрукова

Abstract. The EC's specific steps toward disinformation show that the EU recognizes 
this phenomenon as one of the major challenges of the media environment in the 
digital age. The EU has not only given a new working definition to disinformation, 
but has also made efforts to build innovative and comprehensive European approach 
to address it, including measures of a different nature - the Code of Practice, the 
proposal for the Digital Services Act, etc. 
This paper argues that despite the measures taken at EU level and the announcement 
of a ready-made European approach, the EU continues to seek effective solutions to 
upgrade its model for dealing with this multilayer and complex problem. This process 
of testing different approaches, especially by adopting regulatory measures, carries 
a risk of violating freedom of expression in the name of combating disinformation. 
This report has three main research objectives: first, to summarize and systematize 
the EU's action to counter disinformation against several criteria: the subject matter, 
the intended effect and the political context at supranational level; second, to analyse 
the differences between the Member States according to the level of implementation 
of the measures against disinformation and third, to present possible approaches to 
combating disinformation from different points of view of scientific theory, with 
emphasis on self-regulation, regulation and co-regulation and the possible risks 
that should be discussed in the course of crystallization of the EU strategy.
Key words: Disinformation, EU approach, regulation, self-regulation, Code of prac-
tice, DSA 
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Увод

Дезинформацията, мащабните дезинформационни кампании от 
трети страни или такива по дадени теми, довели до инфодемията, 
свързвана с Ковид-19, са голямо предизвикателство за Европа и вреда 
за обществения интерес. Те изискват координиран отговор от страна 
на институциите на Европейския съюз (ЕС), държавите членки и граж-
даните на Съюза, технологичните компании, медиите, журналистите 
и академичните среди. Избраните подходи и степента на координация 
се оказват от ключово значение, за да се постигне ефективен и балан-
сиран отговор на влиянието на явлението дезинформация върху по-
литическите процеси, на микротаргетирането и за способността на об-
ществото да реагира като цялостен организъм, за да противодейства 
на негативните симптоми, включително в рамките на предизборните 
кампании в държавите от ЕС или в ситуация на световна здравна криза.

В този контекст ЕС се опитва да бъде новатор и да избере такъв 
подход към дезинформацията, какъвто в най-голяма степен да гаран-
тира защитата на европейските граждани. Нещо повече, в областта на 
технологиите моделите и законодателството, предприети на ниво ЕС, 
стават пример за подражание за справяне с предизвикателствата на 
цифровия свят, какъвто е примерът с Общия регламент относно защи-
тата на данните (на англ. - GDPR). 

Действията на ЕС за борба с дезинформацията могат да се опреде-
лят като амбициозни, но и проучвателни. Основната хипотеза, която 
настоящият текст защитава, е, че въпреки предприетите на ниво ЕС 
мерки и обявяването от ЕК през 2018 г. на възприет вече „европейски 
подход“, то Съюзът е в процес на активно търсене на ефективни реше-
ния за изграждане на своя модел за противодействие на един толко-
ва комплексен и многопластов проблем, какъвто е дезинформацията. 
Този процес на изпробване на различни подходи, включително и чрез 
приемането на регулаторни мерки, крие риск от нарушаване на сво-
бодата на изразяване в името на борбата с фалшивите новини. С тече-
ние на времето и с всяка следваща стъпка ЕС открива нови измерения 
на явлението, които постоянно променят изначалната му стратегия, а 
рискът от прибързано създаване и поддържане на един неефективен 
модел може да доведе до допълнителни и непропорционални вреди за 
поддържането на демокрацията и защитата на гражданите в цифрова-
та ера, което налага и задълбочени анализи по темата, включително 
от страна на академичните среди. Залогът е голям, защото един не-
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работещ подход в държавите членки или такъв, водещ до прекомерна 
цензура, би подкопал устоите на европейската демокрация и амбиции-
те на Съюза да е лидер в цифрово време и пример за общество, в което 
гражданите са качествено информирани.

За да може да си отговорим на въпроса, дали наистина ЕС предпри-
ема „всеобхватен“ и работещ подход, както Европейската комисия (ЕК) 
заявява през 2018 г., настоящият доклад си поставя три основни науч-
ноизследователски задачи. Първата е да представи, обобщи и система-
тизира действията на ЕС за борба с дезинформацията към септември 
2021 г. в хронологичен ред спрямо предмета, целения ефект и полити-
ческия контекст на наднационално ниво. Втората е да се анализират 
различията между държавите членки според равнището на прилагане 
на мерките в рамките на предприетия от ЕС подход. В третата част на 
статията са разгледани възможните подходи към дезинформацията 
от различни гледни точки на научната теория, като е поставен акцент 
върху особеностите на саморегулацията, регулацията и корегулацията 
и възможните рискове, които следва да бъдат дискутирани в хода на 
кристализиране на стратегията на ЕС в тази сфера. 

В представеното изследване са използвани общонаучни методи за 
набиране и обработка на информация като сравнение, анализ, синтез, 
исторически подход, проучване на съществуващата литература, зако-
нодателство и практика по темата.

Предвид ограниченията в обема настоящият текст не претендира 
за изчерпателен преглед на възможните подходи за борба с дезинфор-
мацията, но представя систематизиран поглед върху проблематиката. 
Изследването обхваща периода от януари 2015 до септември 2021 г. 

Хронология на действията 
за борба с дезинформацията на равнище ЕС

Придобиването на цялостен поглед върху действията на ЕС по 
отношение на дезинформацията онлайн изисква първоначално да се 
анализира времевата рамка, в която Съюзът предприема конкретни 
стъпки в посока към изграждане на европейски подход. За целта пър-
вата научноизследователска задача е да се представят, обобщят и сис-
тематизират действията на ЕС за противодействие на дезинформаци-
ята към септември 2021 г. в хронологичен ред (таблица 1).
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Таблица 1. Хронология на действията на ЕС за противодействие на 
дезинформацията към септември 2021 г.

Година Конкретно 
действие Предмет Основен ак

тьор
Вид 
действие1

2015

Екип за стра-
тегически ко-
муникации с 
Изтока

Дезинформа-
ционни кампа-
нии 
Пропаганда

Европейски 
съвет П

2015 EUvsDisinfo

Дезинформа-
ционни кампа-
нии 
Пропаганда

Екип за стра-
тегически 
комуникации с 
Изтока

Е

2017 Обществено 
обсъждане

Фалшиви но-
вини ЕК П

2018
Експертна гру-
па на високо 
равнище

Фалшиви но-
вини 
Дезинформация

ЕК Е

2018

Доклад „Много-
измерен подход 
към дезинфор-
мацията“

Дезинформация
ЕК, Експертна 
група на висо-
ко равнище

Е

2018

Съобщение 
„Справяне с 
онлайн дезин-
формацията: 
европейския 
подход“2

Дезинформация ЕК П

2018

Кодекс за по-
ведение във 
връзка с дезин-
формацията

Дезинформация

Форум на заин-
тересованите 
страни за дез-
информацията 
онлайн

С

1 Легенда по отношение на вида действие според целения от него ефект: П –  
действие, което да доведе до постигане на политически или стратегически 
цели; С – действие, целящо саморегулация; Р – действие, целящо регулация; Е –  
действие, целящо експертиза, практически резултати или оценка на предпри-
етите мерки.
2 EUROPEAN COMMISSION. COM (2018) 236 final. Tackling online disinformation: a 
European Approach. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX
T/?uri=COM%3A2018%3A236%3AFIN.
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2018

План за 
действие за 
борба с дезин-
формацията3

Дезинформация ЕК П

2018
Доклад за на-
предъка по COM 
(2018) 236

Дезинформация ЕК Е

2019
Система за ран-
но предупреж-
дение

Дезинформация 
Дезинформа-
ционни кампа-
нии

Европейски 
съвет, Европей-
ската служба 
за външна дей-
ност, ЕК, дър-
жави на ЕС

Е

2019

Първи доклади 
в изпълнение 
на Кодекса за 
поведение

Дезинформация 
Изборен интег-
ритет

Google, 
Facebook and 
Twitter, Mozilla, 
EACA, IAB 
Europe, WFA

С

2019

Годишен до-
клад за самоо-
ценка на подпи-
салите Кодекса

Дезинформация

Google, Face-
book, Twitter, 
Microsoft, Mozil-
la, AACC, AKA, 
EDIMA, EACA, 
IAB, SAR, WFA

С, Е

2020

Съобщение от-
носно Изграж-
дане на цифро-
вото бъдеще на 
Европа4

Цифрови услуги 
Дезинформа-
ционни кампа-
нии

ЕК П

2020
Европейска об-
серватория за 
цифрови медии

Дезинформация 
Проверка на 
факти 
Изследвания

ЕК 
Европейски 
университет-
ски институт и 
партньори

Е

3 EUROPEAN COMMISSION. JOIN(2018) 36 final. Action Plan against Disinforma-
tion. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:-
52018JC0036.
4 EUROPEAN COMMISSION. COM(2020) 67 final. Shaping Europe's digital future. 
Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-
%3A52020DC0067.
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2020

Специална 
комисия по 
въпросите на 
външната наме-
са във всички 
демократични 
процеси в ЕС, 
включително 
дезинформаци-
ята5

Дезинформа-
ционни кампа-
нии 
Пропаганда

Европейски 
парламент 
(ЕП)

П

2020
Оценка на Ко-
декса за пове-
дение

Дезинформация ЕК Е, C

2020

Съобщение 
„Борба с дезин-
формацията за 
Ковид-19: бо-
равене с точни 
факти“ 6

Дезинформация 
Инфодемия 
Ковид-19

ЕК П, С

2020

Базови доклади 
в изпълнение 
на JOIN(2020) 8 
final

Дезинформация 
Инфодемия 
Ковид-19

Facebook, Goog-
le, Microsoft, 
TikTok, Twitter, 
Mozilla

С

2020

Съобщение 
План за 
действие за 
европейската 
демокрация7

Дезинформация 
Дезинформа-
ционни кампа-
нии 
Пропаганда

ЕК П

5 EUROPEAN PARLAMENT. 2020/2683(RSO) Decision on setting up a special com-
mittee on foreign interference in all democratic processes in the European Union, in-
cluding disinformation, and defining its responsibilities, numerical strength and term 
of office. Available from: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2020-0161_EN.html.
6 EUROPEAN COMMISSION. JOIN(2020) 8 final. Tackling COVID-19 disinformation - 
Getting the facts right. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENG/
TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN.
7 EUROPEAN COMMISSION. COM(2020) 790 final. On the European democracy ac-
tion plan. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENG/TXT/HTM-
L/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN.
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2020

Предложение 
Законодателен 
акт за цифрови-
те услуги (DSA)8 

Цифрови услуги 
Дезинформация ЕК Р, П

2021

Съобщение 
Насоки за под-
силване на 
Кодекса за по-
ведение9

Дезинформация ЕК С, П

2021

Специален 
доклад „Дез-
информация, 
която засяга 
ЕС – въпреки 
предприетите 
действия тя все 
още не е овла-
дяна“10 

Дезинформация Европейската 
сметна палата Е

Настоящото изследване отчита три основни тенденции по отно-
шение на подхода на ЕК за противодействие на дезинформацията, кои-
то са в подкрепа на хипотезата, че Съюзът активно търси решение за 
справяне с това явление, но с течение на времето открива нови изме-
рения, които постоянно променят изначалната му стратегия, и в този 
смисъл можем да говорим повече за процес, отколкото за вече готов 
европейски подход. 

Първо, фокусът по отношение на предмета и обхвата на действие на 
ЕС се измества във времето. Първоначално европейските институции 

8 EUROPEAN COMMISSION. COM(2020) 825 final. Proposal for a regulation of the Eu-
ropean parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital 
Services Act) and amending Directive 2000/31/EC. Available from: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN.
9 EUROPEAN COMMISSION. COM(2021) 262 final. European Commission Guidance 
on Strengthening the Code of Practice on Disinformation. Available from: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A262%3AFIN.
10 EUROPEAN COURT OF AUDITORS. Special Report 09/2021: Disinformation affect-
ing the EU: tackled but not tamed. Available from: https://www.eca.europa.eu/en/
Pages/DocItem.aspx?did={E58FCD29-6F61-4B6F-933F-BE67DE111472}.
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приемат като основна заплаха пропагандата и дезинформационните 
кампании от трети държави (Екип за стратегически комуникации с Из-
тока, проект EUvsDisinfo). Впоследствие фалшивите новини надскачат 
тази рамка и се превръщат в предизвикателство за държавите членки, 
което кара ЕК да потърси ново решение (обществено обсъждане, Ев-
робарометър). В този процес ЕК вижда, че обхватът далеч надхвърля 
фалшивите новини (доклад на Експертна група на високо равнище) и е 
нужно по-ясно дефиниране на проблема. Впоследствие терминът „дез-
информация“ се приема за най-адекватен да опише проблематиката на 
явлението в рамките на ЕС (Съобщение на ЕК със заглавие „Справяне 
с онлайн дезинформацията: европейския подход“, План за действие за 
борба с дезинформацията), като Съюзът възприема и своя дефиниция. 
С нарастване на изследванията и експертизата по темата ЕК осъзнава, 
че дезинформацията не може да бъде ограничена без по-твърди мерки, 
и то свързани с далеч по-голямата тема за цифровите права и услуги 
(Съобщение на ЕК относно „Изграждане на цифровото бъдеще на Евро-
па“, предложение за законодателен акт за цифровите услуги). Предвид 
контекста ЕС предприема и действия, които да са насочени едновре-
менно към повече от един въпрос от дневния ред на Съюза. Например 
в докладите на подписалите Кодекса за поведение да има акцент върху 
дезинформацията по отношение на изборния интегритет в рамките на 
изборите за ЕП от 2019 г. или върху кризата с Ковид-19.

Второ, паралелно с промяната на предмета и обхвата ЕС променя 
вида на действията, които предприема спрямо целения ефект. Насто-
ящото изследване прави опит да категоризира действията на ЕС за 
противодействие на дезинформацията към септември 2021 г. спрямо 
целения ефект на предприетите стъпки. На база на направения анализ 
са обособени четири основни вида категории. Първо, действия, които 
целят да постигнат стратегически и/или политически ефект. Второ, 
такива, които имат за цел да доведат до саморегулаторни механизми. 
Трето, стъпки, чийто ефект би бил въвеждане на законодателни про-
мени. Четвърто, действия, които целят да предизвикат експертен, нау-
чен или практически ефект, включително сред определена група от за-
интересованите страни, или оценка на предприетите досега действия 
(таблица 1 и легендата към нея). Първоначално ЕС подхожда по-скоро 
стратегически спрямо политическите насоки на Съюза, като заявява 
желание да предприеме стъпки, включително под натиск на държави-
те членки, в посока действия, от една страна, за справяне с дезинфор-
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мационните кампании (Екип за стратегически комуникации с Изтока), 
и от друга – за предотвратяване на фалшивите новини. Осъзнавайки, че 
фалшивите новини са само симптоматиката на един далеч по-сложен 
въпрос, ЕК решава да използва научен и експертен подход (изследване 
на Евробарометър, назначаване и доклад на Експертна група на високо 
равнище, състояща се от експерти и учени), на който да стъпи, преди 
да предприема по-нататъшни действия. Вследствие на това, предпри-
емайки политически стъпки (Съобщение на ЕК със заглавие „Справяне 
с онлайн дезинформацията: европейския подход“, План за действие за 
борба с дезинформацията), ЕС се насочва към саморегулация (Кодекс 
за поведение, Съвместно съобщение „Борба с дезинформацията за Ко-
вид-19: боравене с точни факти“) и следват практически действия в 
тази посока, които да бъдат приложени и после оценени (Доклад за на-
предъка по COM (2018) 236, Оценка на Кодекса за поведение). Успоред-
но с практическите и експертни действия в изпълнение на заложени-
те към момента мерки (Европейска обсерватория за цифрови медии, 
докладите в изпълнение на Кодекса за поведение, Специален доклад 
„Дезинформация, която засяга ЕС – въпреки предприетите действия 
тя все още не е овладяна“), през 2020 г. започва и серия от нови поли-
тически постъпки с цел промяна на досегашния подход (Съобщение 
относно „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, Съобщение 
относно „План за действие за европейската демокрация“) в посока въ-
веждане на регулация и създаване на нов модел на корегулация, или т.
нар. двойна предпазна мрежа (Предложението за Законодателния акт 
за цифровите услуги на ЕП и Съвета на ЕС, Съобщение относно Насоки 
за подсилване на Кодекса за поведение). В този смисъл за относително 
краткия период между 2015 и 2018 г. подходът към дез информацията 
от секторен в сферата на сигурността преминава към хоризонтален в 
рамките на ЕС.

Третата тенденция е засилването на усилията на ЕК спрямо поли-
тическия контекст на наднационално ниво, който влияе в посока към 
промяна на първоначално избрания подход. Между 2015 и 2021 г. се 
отчитат периоди на увеличаване на усилията по темата дезинформа-
ция и такива на затишие. Два са активните времеви диапазона, върху 
които се изгражда основата на стратегиите на ЕС за справяне с дезин-
формацията. Първият период е в рамките на 2018 г., когато се полагат 
основите за изграждане на бъдещия модел и, който до голяма степен се 
дължи на заплахата за демократичното протичане на изборите за чле-
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нове на ЕП през 2019 г., след доказателствата, че микротаргетирането 
и дезинформацията, особено в социалните медии, имат роля за край-
ния резултат на референдума във Великобритания за излизане от Съ-
юза. Вторият период на засилено политическо действие е през 2020 г.,  
когато вече новият състав на ЕК (2019–2024) е стъпил в длъжност и 
започва да работи за реализиране на своите приоритети и цели по на-
чините, които смята за най-ефективни, и то в контекста на световна 
пандемия, която доведе и до въвеждане на понятието „инфодемия“, 
след като дезинформацията и конспиративните теории се превърнаха 
в заплаха за общественото здраве. 

Различията според равнището 
на прилагане на мерките между държавите 

в рамките на предприетия от ЕС подход 

В рамките на ЕС действията за борба с дезинформацията могат да 
се разделят в две групи според равнището на прилагане на мерките: 
такива на национално ниво и други – на наднационално. Важно е да 
се отбележи, че различията между държавите членки въпреки пред-
приетите от ЕС мерки са значителни в тази тематична област. Първо, 
има държави, които вече имат опит със законодателни мерки, като 
Германия и др., които разчитат на саморегулацията от страна на плат-
формите в рамките на ЕС, в която графа спадат повечето европейски 
държави към днешна дата. 

В тази връзка способността на платформите да се саморегулират в 
различните държави от ЕС по сходен, ако не може по идентичен начин 
се превръща в ключов елемент с висока степен на значимост. Изслед-
ването от 2021 г. на глобалното движение Avaaz, свързано с разпрос-
транението на дезинформация по темата Ковид-1911, обаче показва не 
само че „Фейсбук“ обслужва по-добре американския пазар в сравнение 
с европейския, но и нещо повече – дори в ЕС англоезичното съдържа-
ние е в пъти по-бързо и по-добре третирано от информацията, публи-
кувана на другите големи езици в Съюза.

11 Left Behind: How Facebook is neglecting Europe's infodemic. AVAAZ. [online]. 20 
April 2021. [cited 29 September 2021]. Available from: https://secure.avaaz.org/cam-
paign/en/facebook_neglect_europe_infodemic/.
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Първо, „Фейсбук“ е почти една седмица по-бавен за маркиране на 
фалшиво съдържание, което не е на английски език. Отбелязването на 
фалшиво съдържание на английски език отнема 24 дни, докато ако е 
на друг език – 30 дни. По отношение на мнозинството от провереното 
дезинформационно съдържание на основните европейски езици „Фей-
сбук“ не предприема мерки, като в това число не се включва съдържа-
ние на английски език12.

Второ, в посоченото изследване като други (освен английски) и 
основни европейски езици са включени френски, испански, португал-
ски и италиански. Това са езици на едни от големите пазари в ЕС, кои-
то се говорят в повече от една страна в света, което логично ги прави 
по-значими по отношение на разпространението на информация и 
съответно по-добре поддържани от страна на големите технологични 
платформи, включително „Фейсбук“. На база на данните и направени-
те заключения може да се прогнозира, че скоростта по отношение на 
отбелязването на фалшиво съдържание от страна на „Фейсбук“ в дър-
жави като България би била още по-бавна и съответно би засягала и 
доста по-малък сегмент от дезинформационното съдържание.

Тези наблюдения върху саморегулацията би следвало да са из-
ключително важни в процеса на формиране на стратегията на ЕС по 
отношение на дезинформацията, която трябва да се съобразява с раз-
личията при прилагането на европейския подход в държавите. Оказва 
се, че той към момента не ангажира толкова силно страните от Съюза, 
макар в последните предложения на ЕК да се прави опит за засилване 
на тяхната роля.

По отношение на законодателните инициативи са налице нови на-
рушения на свободата на медиите в различни държави по света, и то 
понякога в името на противодействието на дезинформацията онлайн. 
Някои изследователи твърдят, че въвеждането на регулация на рав-
нище ЕС би било не само неподходящо за борба с фалшивите новини, 
но и невъзможно13. Част от тях смятат, че подобно законодателство би 
било най-ефективно на национално ниво, като аргументи в полза на 
тази теза са, първо, традицията държавите членки да регулират сами 
медийните си политики, което от своя страна води и до различия по 

12 Ibidem.
13 NIKLEWICZ, Konrad. Weeding out Fake News: an approach to social media regula-
tion. Brussels: Brussels: Wilfried Martens Centre for European Studies, 2017.
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отношение на действащите към момента закони и правни традиции в 
европейските държави, и второ, принципите субсидиарност и пропор-
ционалност в ЕС14, които са в основата на упражняване на европейските 
политики спрямо компетенциите на Съюза. 

Въпреки това и регулирането на национално и на наднационал-
но ниво крие рискове за свободата на словото. Заради Ковид-19 мно-
го държави (Турция, Азербайджан, Русия и др.) приеха закони срещу 
дезинформацията, или „фалшивите новини“. Често такива закони са 
свързвани или с непропорционални санкции, или са използвани за 
премахване на съдържание онлайн, свързано с вируса15, което не се ха-
ресва на управляващите.

В рамките на ЕС правителството на Унгария предостави на минис-
тър-председателя Виктор Орбан неясни по отношение на дефиниция-
та извънредни правомощия да се произнася с указ и да криминализира 
разпространението на „невярна“ информация. В България също има-
ше опит чрез Закона за мерките и действията по време на извънредно-
то положение да бъде ограничена свободата на изразяване, след като 
Народното събрание прие в него чрез изменението на Наказателния 
кодекс предаването на „невярна информация за разпространението 
на заразна болест“ да бъде съставомерно, т.е. наказуемо. Тази промяна, 
криеща много рискове по отношение на свободата на изразяване, беше 
спряна вследствие на силния негативен отзвук сред експертите и не-
правителствените организации в областта и след налагане на частич-
но вето от държавния глава Румен Радев на тази част от разпоредбите. 

Според данни на „Репортери без граници“16 47% от страните, член-
ки на ООН, не са успели да опазят правото на информация във връзка с 
Ковид-19, като най-тежките нарушения не са само в страни с лошо кла-
сиране в Световния индекс за свобода на печата, но и в страни от ЕС, 
например Германия. Ковид-19 създаде условия за ускоряване на пред-

14 Ibidem.
15 WPFD 2020: COVID-19 accelerating a global decline in media freedom. Internation
al press institute [online]. 1 May 2020. [cited 28 May 2021]. Available from: https://ipi.
media/wpfd-2020-covid-19-accelerating-a-global-decline-in-media-freedom/.
16 Nearly half of UN member countries have obstructed coronavirus coverage. Re
porters Without Borders [online]. 29 June 2020. [cited 28 May 2021]. Available from: 
https://rsf.org/en/news/nearly-half-un-member-countries-have-obstructed-corona-
virus-coverage.
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приемането на мерки срещу дезинформацията в различни държави, 
което от своя страна позволи да наблюдаваме и опитите на правител-
ствата да въведат реално непропорционални и на моменти изключи-
телно вредни за обществото мерки, което показва, че регулацията и на 
равнище ЕС, и на национално ниво крие рискове.

Изложеното дотук е в подкрепа на тезата, че има нужда от повече 
усилия за доизграждане на подхода за противодействие на дезинфор-
мацията на национално ниво. ЕС и в частност ЕК не може да не взимат 
предвид огромните различия между държавите при търсене на общ 
европейски подход за справяне с дезинформацията, защото това би 
гарантирало неговата неефективност занапред. Един от най-големите 
негативи в подхода на ЕС до момента може да се търси именно в това, 
че мерките и действията, които предприема Съюзът, остават недоста-
тъчно добре координирани с държавите членки въпреки предложе-
нията по отношение на саморегулацията, заложени в Законодателния 
акт за цифровите услуги и Насоките за прилагане на Кодекса от май 
2021 г., които се опитват да ги ангажират чрез независим орган, кой-
то да се назначава от държавите. Нещо повече, медийната политика е 
преди всичко отговорност на държавите и ЕС има допълващи компе-
тенции. В основата на изработването на ефективен и работещ подход 
е съобразяването с националните специфики включително както по 
отношение на нормативната уредба, така и по отношение на работа-
та на самите социални мрежи за третиране на фалшиво съдържание 
на съответния език и не на последно място, по отношение на възпри-
ятията на гражданите спрямо дезинформацията и способността на 
общест вото да се справи с този проблем.

Възможни подходи в теорията

Независимо дали говорим за мерки на национално или на надна-
ционално ниво, в научната теория изследователите разглеждат и ка-
тегоризират явлението дезинформация от различни ъгли на науката. 
Търсенето на работещи подходи за противодействие стимулира науч-
ни изследвания в различни направления. Медийните изследвания в 
цифрова среда и медийната екосистема, която към момента е нераз-
ривно свързана с платформите, създават нова интердисциплинарна 
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предметна17 област на науката. В зависимост от разреза, който се пра-
ви на проблема с дезинформацията, подходите са различни. Според 
желания резултат във времето може да ги разделим на такива, търсе-
щи дългосрочни или краткосрочни решения. Друг слой на проблема 
разглежда психологическите аспекти на дезинформацията. Подходът 
може да е още технологичен и да се основава на начина, по които рабо-
тят алгоритмите, използвани от платформите, или да се търсят стра-
тегии и решения, основани на изкуствен интелект. Други подходи се 
базират на това, какъв е типът информация и вредата, която нанася18. 
Към момента ЕС показва готовност да заимства добри практики от 
всички тези типове модели. 

Сред изследователите и експертите има общо разбиране, че инвес-
тицията в образование, медийна и цифрова грамотност и насърчаване 
на критичното мислене е основен подход за борба с дезинформация-
та, но това е дългосрочно решение, което дава резултати напред във 
времето. Краткосрочните решения и подходи включват инвестиция в 
инструменти и организации за проверка на фактите или в такива за 
опровержение и развенчаване на фалшива информация или фалшиви 
истории19, чиито модели обхващат и психологическите аспекти на дез-
информацията, които са изключително важни, за да се разбере защо 
подобен тип съдържание се разпространява по-бързо от качествената 
журналистика.

Действията на ЕС показват, че Съюзът се опитва да прилага едно-
временно и краткосрочни, и дългосрочни решения. Комисията раз-
работва общи насоки за учителите и служителите в сферата на об-
разованието с цел насърчаване на цифровата грамотност и борбата 
с дезинформацията чрез образование и обучение, както е посочено в 
Плана за действие в областта на цифровото образование. Съюзът под-
крепя нови иновативни проекти за ограничаване на дезинформацията 
на неправителствени организации и висши учебни заведения с учас-
тието на журналисти в рамките на различни свои програми. ЕС цели 

17 LAZER, David, et al., The science of fake news: Addressing fake news requires a 
multidisciplinary effort. Science, №4, 2018.
18 POLLICINO, Oreste, Elettra BIETTI, Truth and Deception Across the Atlantic: A 
Roadmap of Disinformation in the US and Europe. Italian Journal of Public Law, 2019.
19 CHAN, Man-Pui Sally., et al., Debunking: A Meta-Analysis of the Psychological Effi-
cacy of Messages Countering Misinformation. Psychological Science 28, 2017, 1531–
1546.
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да повиши подкрепата, финансирането и разнообразяването на ини-
циативите за насърчаване на медийната грамотност и за подпомагане 
на гражданите да откриват дезинформацията в рамките на ЕС и из-
вън него. В този контекст Съюзът работи с множество заинтересовани 
страни, включително с гражданското общество, технологичните ком-
пании, опериращи на европейския пазар, журналистите, Експертната 
група по медийна грамотност, Европейската обсерватория за цифрови 
медии, националните органи, родителите, учащите и младите хора. 
Всички тези действия са в подкрепа на тезата, че ЕС наистина се опит-
ва да прилага един всеобхватен подход по темата.

Свалянето на съдържание, съдържащо дезинформация, както 
предполага предложеното към момента законодателство в ЕС, се про-
тивопоставя на т.нар. подход, ориентиран към дизайна (desingcenterd 
approach). Академичните изследвания потвърждават, че този ори-
ентиран към дизайна модел може да доведе до реална промяна във 
възприятията на читателите. Пример за тестване на този иновати-
вен подход е инициативата на „Фейсбук“, която има за цел да проме-
ни средата, в която е представена фалшива или опровергана история, 
вместо да я премахне изцяло. Според този подход вместо една статия 
да бъда премахвана, то към нея могат да бъдат добавени „свързани 
статии“, които да дадат възможност на читателите да получат достъп 
до допълнителна информация, като включително са отбелязани час-
ти от нея, които са били маркирани от инструментите за проверка на 
факти като неверни. Изследванията в областта показват, че излагане-
то на алтернативни гледни точки има осезаем ефект върху читатели-
те20. От друга страна, подобни подходи имат своите опасения относно 
отчетността на алгоритмите, които платформите ползват за постига-
не на поставените цели. Мрежовите подходи за оценка и корекция на 
дезинформация също подчертават значението на социалните мрежи, 
и то не само като инфраструктура за разпространението на фалшиви 
новини, но и като средство за коригиране и ограничаване на разпрос-
транението им21.

20 CARNAHAN, Dustin. A Deliberative Mindset? Considering the Role of Motivation in 
Assessing the Attitudinal Consequences of Selective Exposure. Annual Meeting Paper, 
2014.
21 OGNYANOVA, Katherine, Network approaches to misinformation evaluation and 
correction. Networks, Knowledge Brokers, and the Public Policymaking Process, 2021, 
1–23.
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При много подходи се твърди, че доверието е важна част от про-
цеса на развенчаване и опровержение на фалшивите истории, защото 
източниците се оценяват от потребителите, включително и заради до-
верието, което имат в тях, а това се отразява на решението им коя ин-
формация биха приели за истина и коя – не. Допълнително кой е носи-
телят на съобщението и колко често една информация бива повтаряна 
в публичното пространства, също е от ключово значение22. 

Има и множество подходи, основаващи се на технологичните ас-
пекти на дезинформацията. Например агностично-съдържателният 
също е обсъждан от изследователите23. Той се бори с агресивните тех-
ники за разпространение, особено с координираното неавтентично 
поведение, или с т.нар. ботове, като отново е свързан със съмнения за 
отчетността на алгоритмите, които биха използвали платформите, за 
да го въведат. 

Всички тези подходи са част от дебата за трансформиране на ци-
фровото бъдеще на ЕС, включващ предложение за регулация по отно-
шение на дезинформацията. Неправителствени организации в облас-
тта на медийните политики като „Репортери без граници“, научните и 
експертните среди започнаха да дават своите становища и предложе-
ния в процеса на сформиране на европейски подход към дезинформа-
цията и цифровите услуги в рамките на Съюза. Основната разделител-
на линия е какви да са мерките в полето на регулацията в рамките на 
избрания модел на корегулация. 

22 COOPER, Timothy, Thomas JEM. Nature or nurture? A crisis of trust and reason in a 
digital age. 2020.
23 Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the 
EU and its Member States, Directorate General for Internal Policies of the Union, 2019.
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ЕС между саморегулация и регулация 

От гледна точка на правото може да има законодателни и незако-
нодателни мерки, т.е. подход, основан на саморегулация, регулация 
или корегулация. За разлика от GDPR, който от някои анализатори се 
обявява за най-важното законодателно развитие в сферата на инфор-
мационната политика за това поколение24, ЕК решава първоначално 
да се опита да противодейства на фалшивите новини и дезинформаци-
ята чрез саморегулиране, но с предложението за законодателен акт за 
цифровите услуги се очаква този модел да се развие и това да доведе 
до корегулация. 

В теорията и практиката има различни видове саморегулация. 
Чиста саморегулация е такава, която е инициирана например от са-
мата социална медия. Предизвикана саморегулация е по същество 
Кодексът за поведение. В този контекст ЕС разглежда саморегулаци-
ята като „вид доброволна инициатива, която позволява на икономи-
ческите оператори, социалните партньори, неправителствените ор-
ганизации или асоциации да приемат общи насоки помежду си и за 
себе си. Те са отговорни за разработването, мониторинга, спазването 
и прилагането на тези насоки“25. И въпреки динамиката в тази сфера 
саморегулацията продължава да бъде най-предпочитаният подход от 
технологичните компании за противодействие на дезинформацията, 
защото предполага пазарът да се контролира сам, но остават сериозни 
притесненията по отношение на прозрачността на работа на бизнеса. 
Рекламният бизнес модел на плащане, при който рекламодателите се 
таксуват само при щракване върху дадена страница, доказва, че соци-
алните медии нямат интерес да бъдат защитници на публичния инте-
рес, защото той е в противовес на финансовия им интерес. 

Именно затова Насоките към Кодекса са в посока на демонетизира-
не на рекламата и овластяване на гражданите. Изключително важен за 

24 HOOFNAGLE, Chris, et al.,The European Union general data protection regulation: 
what it is and what it means. Information & Communications Technology Law, 2019, 
65–98.
25 DIRECTIVE (EU) 2018/1808 of the European Parliament and of the Council amend-
ing Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, 
regulation or administrative action in Member States concerning the provision of 
audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing 
market realities. Available from: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj.
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дезинформацията е предложеният чл. 24 от проекта на Законодателния 
акт за цифровите услуги, който е свързан с прозрачността на реклама-
та, включително по отношение на онлайн рекламата и алгоритмите, по 
които работи. В него се предвижда онлайн платформите да гарантират 
на всеки отделен потребител, че той е в достатъчна степен информиран 
за съдържанието, което стига до него, по три направления: първо, че 
вижда реклама; второ, от кого е рекламата, и трето, на база на какви 
параметри тази информация стига до него. Други важни елементи са 
чл. 26 за оценка на риска и чл. 35 от предложението за Законодателния 
акт за цифровите услуги, който изисква всички онлайн платформи да 
издават кодекси за поведение, които да предоставят информация за на-
чина, по който платформите ще се справят със системи рискове. Реално 
предложеното законодателство стъпва на подхода, използван досега от 
ЕС, и доразвива Кодекса за поведение, като въвежда и нови мерки. 

Стратегията, към която ЕК се ориентира в Законодателния акт за 
цифровите услуги и в Насоките за засилване на Кодекса за поведение, 
може да се определи като корегулация или съвместна регулация на 
наднационално ниво с опит да се въвлекат и държавите членки по-тяс-
но в изпълнението на избрания модел. В този смисъл това е иноватив-
но решение, като подобен пример досега в полето на дезинформаци-
ята има между Франция и „Фейсбук“ от 2018 г., макар и да е по-скоро 
тест за подобен модел26.

Дискусия по отношение на основните рискове

Избраната стратегия от ЕК обаче предполага и много рискове, кои-
то експертите и учените изтъкват. Въпреки амбициозните си цели За-
конодателния акт за цифровите услуги остава в рамките на парадиг-
мата, изготвена преди двадесет години в Директивата за електронната 
търговия, която се основава на принципа, че онлайн платформите са 
освободени от отговорност за съдържанието, предоставено от трети 
страни и хоствано от тях. Подходът на предложението за регулация от-

26 В този пример френските власти имат право на достъп и наблюдение вър-
ху политиките и инструментите на социалната мрежа за спиране на постове и 
снимки, които атакуват хора на базата на раса, етнос, религия, сексуална ориен-
тация или пол, но все още няма еднозначно мнение дали това е работещ модел.
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носно единния пазар и цифровите услуги залага в основата си идеята 
да принуди технологичните компании да премахват незабавно „неза-
конно съдържание“, след като то бъде идентифицирано от тях, или да 
бъдат сериозно глобени. Реално законодателните предложения стъп-
ват на досегашния опита на ЕС, като, от една страна, по отношение на 
санкционирането ползват модела на GDPR, а по отношение на регули-
рането предимно на големите платформи – този, установен по линия 
на терористично съдържание. 

Този подход крие огромни рискове, защото може да доведе до пре-
комерно овластяване на платформите, като им вменява отговорността 
да решават, и то към момента по един непрозрачен начин, кое съдър-
жание е законно и кое – не. Премахването на дезинформацията не води 
до заличаване на негативните последствия и в този смисъл получава-
нето на качествено и проверено съдържание и увеличаването на ме-
дийната грамотност на потребителите на социалните медии са мно-
го по-устойчиви механизми, макар да са значително по-дългосрочни 
решения. Включително е важно да се напомня, че предприемането на 
законодателни мерки без яснота за целения резултат може да доведе 
до допълнителни изкривявания в медийната екосистема и да нанесе 
щети в процеса на създаване на европейски подход за противодей-
ствие на дезинформация, като подобно развитие вече се наблюдава в 
различни държави по света. 

Заключения

Действията от страна на ЕК от 2020 г. насам изглеждат координи-
рани и ясно показват, че имат претенцията да въведат промени, с кои-
то да се опитат да трансформират цифровото бъдеще на Европа, така 
че Съюзът да е конкурентен на световната сцена и да работи в една 
медийна екосистема, пригодна за онлайн средата и съвременните  
реалности.

Настоящият текст систематизира действията на ЕС за противодей-
ствие на дезинформацията към септември 2021 г., което позволява да 
се проследят същността и динамиката на разглеждания процес. Тръг-
вайки от симптомите, ЕС постепенно се ориентира, че борбата с дезин-
формацията не е самоцел, а част от утвърждаването на новата медийна 
екосистема в цифровата ера, чиято цел е защита на едно от основните 
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права в демократичната система – правото на достъп до качествена 
информация. Европейският подход към момента разбира, че този про-
цес минава през изграждане на цялостно и общо разбиране за функ-
ционирането на цифровите услуги и онлайн платформите. Въпреки 
това в желанието си да предприеме работещи мерки Съюзът рискува, 
с оглед на това, че има още много въпроси, които търсят своите отго-
вори, прибързано да създаде и да се опита да приложи един неефек-
тивен модел, което да доведе до допълнителни и непропорционални 
вреди за поддържането на демокрацията и защитата на гражданите в 
цифровата ера в името на борбата с дезинформацията. 

Докладът идентифицира три основни тенденции, които се откро-
яват в процеса по изграждане на европейския подход за противодей-
ствие на дезинформацията: промяна на предмета и обхвата на ЕС, т.е. 
промяна на фокуса от пропаганда, през фалшиви новини до дезин-
формация и цифрови права; развитие от секторен към хоризонтален 
подход; преминаване от саморегулация към регулация и формиране 
на корегулаторен модел, т.нар. двойна предпазна мрежа, и значително 
засилване на интензитета на действията на европейските институции 
спрямо политическия контекст.

Възможните подходи са анализирани по три основни направления 
(краткосрочни и дългосрочни решения; законодателни и незаконода-
телни мерки; действия на национално и на наднационално равнище), 
както и от различните ъгли на науката (спрямо психологическите и 
технологическите аспекти на дезинформацията), като ЕС прилага раз-
лични типове решения, които могат да бъдат категоризирани във вся-
ко едно от посочените направления и научни полета.

В заключение, ЕС има претенцията и показва усилия в посока към 
създаване на един „всеобхватен“ и иновативен подход по отношение 
на дезинформацията. Предприетите от ЕК стъпки досега и постигна-
тите резултати са налице. От друга страна, неколкократната промяна 
на стратегията на Съюза по отношение на дезинформацията е показа-
телна, че към настоящия момент ЕС е в процес на активно търсене на 
решения, но би следвало да има широка дискусия, какъв да е цялост-
ният подход, преди да се даде окончателен отговор, дали заложеният 
към момента модел в достатъчна степен е балансиран и пропорцио-
нален. В допълнение на това още усилия следва да бъдат положени в 
посока към намаляване на различията между държавите от ЕС спря-
мо прилагането на предприетите от ЕК действия, което да гарантира 
ефективността на избрания подход. 
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ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА БОРБАТА 
С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА: ОГРАНИЧЕНИЯ 

НА ПРАКТИКАТА ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ (ФАКТЧЕК)

Цветелина Соколова

Abstract. The world has undergone a fundamental shift in the field of public 
communication. It feels like a widespread rise of disinformation, but rather 
constitutes a major reform of the public sphere terminating the monopoly 
of traditional media (and authorities) on news coverage and interpretations. 
Societies can hardly live together if they do not have at least some basic common 
understanding of reality. In a highly decentralized public sphere however, it is 
difficult to form a wide space of shared facts. In this context, the growing efforts to 
&quot;fact-check&quot; the news as a measure to counter disinformation has not 
only significant practical but also major conceptual shortcomings. Deconstructing 
the complex dilemmas of modernity into simple black-and-white alternatives and 
unambiguously verifiable facts creates the illusion of easy and definite answers to 
complex questions. This deprives the public debate of the normative side of human 
knowledge. Delegitimizing the emotions and feelings of the people and replacing the 
democratic marketplace of ideas with a list of undesputable facts create an illusion 
of absolute rationality, divide societies and hinder dialogue rather than solidify 
and create trust. The following paper explores the limitations of the fact-checking 
efforts from theoretical perspecive and in case studies.
Key words: disinformation, fake news, fact-check, public sphere 
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Контекст

В началото на третото десетилетие на XXI век светът би трябвало 
да бъде близо до осъществяването на идеала за свобода на информа-
цията. Днес гражданите в демократичните държави имат най-голяма-
та в историята на човечеството възможност да получават и разпрос-
траняват информация и мнения.

Вместо да доведе до омиротворение, споделеност и разцвет на по-
лезните идеи за бъдещето на човечеството обаче, тази нова свобода 
произведе неочаквани ефекти и дефекти. На практика се създаде ин-
формационна какофония с непредвидими последици, която уплаши до 
такава степен демократичния свят, че той реално вече работи върху 
перспективата за преосмисляне на концепцията за свобода на словото 
в посока на нейното все по-сериозно ограничаване. Наред с утвърде-
ните от десетилетия традиционни граници на свободата на изразява-
не – защита на доброто име на другия, на националната сигурност, на 
общественото здраве – се появиха по-съвременни ограничения – слово 
без дискриминация и реч на омразата, както и съвсем нова, все още 
оформяща се и на този етап доста проблематична концепция – слово 
без дезинформация. 

„Добрите идеи невинаги триумфират на пазара на идеи. Свободно-
то слово заплашва демокрацията, въпреки че не по-малко допринася и 
за нейния разцвет“, обобщават парадокса философът Джейсън Стенли 
и лингвистът Дейвид Бийвър в подготвената за печат публикация „По-
литиката на езика: неидеалистична теория на значението“1.

Едва ли има спор, че разпространяването на невярна и подвеждаща 
информация винаги е съществувало в историята. Самата структура на 
публичната сфера до този момент обаче позволяваше по-успешно да 
се формира единно пространство на споделени факти и поне някакво 
базисно общо разбиране за реалността, без което обществата трудно 
могат да живеят заедно. Важна особеност на традиционните масмедии 
от ХХ век беше, че съдържанието им, предназначено за разнородна и в 
същото време масова аудитория, допринасяше за формирането на та-
кова пространство. В условията на новата, крайно децентрализирана 
публична сфера обаче това вече е на практика невъзможно.

1 STANLEY, Jason, David Beaver. The Politics of Language: On Non-Ideal Theory of 
Meaning [upcoming]. Princeton University Press.
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През последните години светът изживява епохална промяна в сфе-
рата на обществената комуникация, която се усеща като повсеместен 
подем на дезинформацията, но всъщност представлява мащабна ре-
форма на публичната сфера, свързана с прекратяването на монопола 
на традиционните медии (и авторитети) върху съобщаването на нови-
ните и върху представянето на основните интерпретации за света.

Краят на монопола на масмедиите върху задачата да насочват ин-
формационния поток, да пропускат това, което е важното и вярното  
(т.нар. гейткийпър роля), означава, че предстоят времена на тежки бит-
ки за това, кои да бъдат доминиращите разкази за действителността. 
Тоест става дума за фундаментална социалнополитическа промяна, на 
която не може да бъде отговорено адекватно, ако се адресират само 
крайните видими последици – разпространението на „фалшиви нови-
ни“, подпомагано или ограничавано от една или друга настройка на 
алгоритмите на „Фейсбук“ и „Гугъл“.

„Основаващият принцип на интернет бе да третира източниците 
на информация равнопоставено. За разлика от традиционните гейт-
кийпъри – издателите на медии и правителството – мрежата трябва-
ше да осигури на света първата неутрална доставка на съдържание. Но 
много скоро либертарианските принципи, които отслабиха медийната 
регулация, позволиха на няколко американски технологични компа-
нии да се превърнат в новите гейткийпъри. САЩ дадоха на платформи 
като „Гугъл“, „Фейсбук“ и „Туитър“ свободна възможност да растат“2, 
обобщава Емили Бейзилън. 

В новата ситуация журналистиката разбираемо се намира в теж-
ка криза, защото на практика е оспорена нейната легитимност като 
демократична институция и защитен посредник в обществения дебат. 
Технологичната промяна около появата на социалните мрежи, съвпад-
нала със социологическия факт3 на натрупано в продължение на де-
сетилетия недоверие към традиционните медии, създаде тъкмо тази 

2 BAZELON, Emily. Free Speech Will Save Our Democracy. The First Amendment in the 
Age of Disinformation. In: The New York Times Magazine, October 2020. [cited 28 Sep-
tember 2021]. Available from: https://www.nytimes.com/2020/10/13/magazine/
free-speech.html.
3 Reuters Institute Digital News Report 2019, University of Oxford. [cited 28 Septem-
ber 2021]. Available from: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
files/inline-files/DNR_2019_FINAL.pdf.
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среда на информационна какофония, която в момента наричаме свят 
на „постистина“, „дезинформация“ и „фалшиви новини“.

Битката, която демократичният свят води с дезинформацията и 
фалшивите новини, макар да има частична ефективност, изглежда до 
известна степен безпомощна и обречена. Много от методите ѝ напом-
нят опит за връщане на монопола върху насочването на информацион-
ния поток с тази разлика, че „мениджърската“ роля и отговорността се 
прехвърлят от утвърждавалата се в продължение на столетия журна-
листическа професия към частните технологични корпорации. Макар 
в натоварването на въпросните компании с определени отговорности 
да има логика, много е малка вероятността4 в краткосрочен план све-
тът да се върне към предишното състояние на сравнително централи-
зирано насочване на информационния поток от властта, масмедиите и 
традиционните авторитети.

Проблемът с концепцията

В описания дотук контекст практиката проверка на фактите (факт-
чек), използваща методи на журналистиката, представени в нова „опа-
ковка“, набира силна популярност сред пазителите на комуникацион-
ното статукво – традиционните властови елити, журналистическата 
общност, експертите, макар да има сравнително слаб ефект върху пуб-
личната среда като цяло. Към модата в комуникациите да се проверя-
ват фактите е насочен и значителен финансов ресурс чрез проектно 
финансиране от различни публични институции.

Въпреки че стъпва върху стабилна и проверена основа – водещия 
журналистически стандарт за верификация5, практиката фактчек има 
сериозен проблем с концептуалната си основа. Тя тръгва от заложено-
то в идеята противопоставяне между фактите и всички останали гра-
дивни елементи на истината. 

4 MARRES, Noortje. Why We Can’t Have Our Facts Back. In: Engaging Science, Technol
ogy, and Society Journal, Vol. 4, 2018, pp. 423-443. [cited 28 September 2021]. Availa-
ble from: https://estsjournal.org/index.php/ests/article/view/188/162.
5 KOVACH, Bill, Tom Rosenstiel. The Elements of Journalism. What the Newspeople 
Should Know and the Public Should Expect. New York: Three Rivers Press, 2007, p. 97.
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Извън съмнение е, че фактите са неизменна част от истината и са 
сравнително трайни заключения за света, които подпомагат успешно-
то функциониране на индивида и обществата. Истината обаче е нещо 
много по-голямо от фактите и проблемът в концепцията за фактчек 
идва именно от подмяната на темата за истината с темата за фактите. 

Информацията сама по себе си не е знание – тя е сбор от данни, съ-
бирани по различни методи. Подобна е и ситуацията с фактите – сами 
по себе си те не произвеждат истина. Дадена информация може да бъде 
факт и въпреки това да представлява „прекалено малко приближение 
към истината“6.

Емблематичен в това отношение е примерът с кубчето на Рубик7. 
Ако погледнем само една от неговите страни (червената), ще кажем, че 
това е двуизмерен червен обект. При това цветът ще бъде червен само 
за онази част от хората, които възприемат като червен цвета от ви-
димия за човешкото око електромагнитен спектър, съответстващ на 
дължина на вълната от 650 нанометра. За хората с далтонизъм цветът 
дори не изглежда червен, а зелен. Ако погледнем обаче цялото кубче 
на Рубик, виждайки червения цвят, ние сме видели двуизмерен обект, 
който всъщност е много малка част от истината за триизмерното ша-
рено кубче.

Както няма една-единствена перспектива, от която да погледнем 
кубчето на Рубик и в един и същ момент да видим всяка негова страна, 
така практически е трудно за отделния индивид да погледне който и 
да било значим обществен проблем и да види цялата истина за него. 
Причината е, че индивидуалният поглед, бил той и експертен, обикно-
вено е ограничен от своята перспектива, от своите уклони и когнитив-
ни лимити. 

В този смисъл фундаментът на практиката проверка на фактите е 
поставен поначало върху нестабилна територия от епистемологична 
гледна точка. Тя стъпва върху неизяснени еднозначно и в някаква сте-
пен непознаваеми феномени като „факти“, „истина“, „лъжа“, „реалност“, 
„информация“, „знание“. 

6 COTTONE, John. What Do You Know? Facts vs. Truth. Part 4: Tips for Living in a 
Postmodern World Where Facts are at War with Truth. In: Psychology Today, July 2020. 
[cited 28 September 2021]. Available from: https://www.psychologytoday.com/nz/
blog/the-cube/202007/what-do-you-know-facts-vs-truth.
7 Ibidem. 
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От друга страна, обявяването на фактите и истината за тотално не-
познаваеми или изпадането в съвършен релативизъм, при който всеки 
има право на свои факти и своя истина, са също толкова проблемати-
чен подход. Емпиричният опит показва, че хората и обществата имат 
нужда от точна, кореспондираща на реалността представа за света, за 
да оцеляват, и от споделена представа – за да живеят заедно. От ево-
люционна гледна точка способностите на човечеството да опознава 
обкръжаващата го среда и да се адаптира към нея са допринесли за 
неговото оцеляване и развитие. Заблудите за случващото се както във 
физическия, така също в психичния и в социалния свят на човека не са 
безопасни и не са без последствия. Именно оттук произтича позитив-
ната концептуална предпоставка за ползите от проверката на фактите.

Макар някои овластени институции8 да се опитват да работят с 
официални определения за „дезинформация“ и „фалшиви новини“, все 
още няма официално определение за „истина“ и „факт“. Именно затова 
практиката фактчек трябва на първо място да изясни отправната си 
точка в плеядата от теории за същността на фактите и истината, както 
и да посочи своите ограничения. 

В противен случай тя рискува да изпадне в епистемологична край-
ност заради залитането към едноизмерно, техническо, аксиоматично 
разбиране за истината, която бива свеждана до набор от еднозначно 
проверими факти – аксиоми за света. Този подход е прекалено строг 
дори в сравнение с научния, при който обичайно има условност (всяко 
заключение е валидно при определени условия) и който не изключ-
ва вероятността от ревизия и тотално преосмисляне на полученото  
знание.

В епистемологично отношение журналистиката е изяснила през 
вековете степента на легитимност на истината за света, която пред-
ставя. А именно – става въпрос за публична институция, търсеща, а не 
определяща истината, при това не крайната и неоспорима истина, а 
„най-добрата постижима нейна версия“ по израза на Карл Бърнстейн9. 
В журналистиката за факти се приемат установените чрез верифика-

8 Световна здравна организация, Европейска комисия. Вж. Европейски под-
ход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн (Съобщение на ЕК, 
Брюксел, 26.04.2018 г.). [cited 28 September 2021]. Available from: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0236&from=en. 
9 KOVACH, Bill, Tom Rosenstiel. The Elements of Journalism. What the Newspeople 
Should Know and the Public Should Expect. New York: Three Rivers Press, 2007.
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ция през различни източници на информация обстоятелства, валидни 
към даден момент. Заради вътрешно присъщото за журналистиката 
търсене на най-актуалното, последното знание, придобито преди ча-
сове или минути, фактите обикновено са в динамично състояние, в 
процес на непрекъсната актуализация.

Каква е отправната точка на практиката 
проверка на фактите

Доколкото практиката фактчек е много фрагментирано поле със 
значително разнообразие в подхода10, тя трябва да изясни отправната 
си точка и концептуалната си основа сред множеството теории за ис-
тината.

Проверката на истинно или неистинно твърдение често се случ-
ва при конфронтацията с реалността и това разбиране стои в основа-
та на най-популярната прототеория за истината – кореспондентната. 
Тя е вид неепистемична теория11, доколкото допуска, че са възможни 
истини, които никой не знае и дори няма принципната способност да 
познае заради ограниченията на когнитивните способности на чове-
ка. Според кореспондентната теория истината е точно представяне на 
обективната реалност чрез мисълта, думите и символите.

Ако практиката фактчек стъпва върху перспективата на прагма-
тизма, акцентът ще е проверката на твърденията чрез изпитването им 
на практика и подлагането им на нови и нови проверки и тестове за 
това, доколко работят в действителност.

Конструктивистките теории пък разглеждат дори някои биоло-
гични или физически факти като социално конструирани, например 
раса, сексуалност, пол. Според тях истината и знанието са конструира-
ни от човешкото възприятие и социалните процеси. 

10 CAVALIERE, Paolo. From Journalistic Ethics to Fact-checking practices: Defining the 
Standards of Content Governance in the Fight Against Disinformation. Journal of Me
dia Law, UK: School of Law, University of Edinburgh, Vol. 12, № 2, 2020, pp. 133–165. 
Available from: https://doi.org/10.1080/17577632.2020.1869486.
11 ИВАНОВ, Димитър. Теории за истината. София: Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“, 2016.
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„Постмодернизмът се поставя срещу идеята за фактите, които 
просто си лежат някъде дискретно и независимо и чакат да бъдат от-
крити. Вместо това той обосновава, че фактът е резултат от аргументи 
и дебати, а не предварително съществуваща даденост, спрямо която 
се съизмерват и оценяват аргументите. Аргументите са първи и кога-
то са успешни, следват фактите – поне за известно време, докато нов 
кръг аргументи не ги замени с нови факти“, коментира Стенли Фиш12. 
Според него с поставянето на предимство на наративите и интерпре-
тациите пред фактите постмодернизмът не подкопава значението на 
фактите, а предлага алтернативно виждане за тяхното възникване.

Според теориите за консенсуса, чийто представител е и Юрген Ха-
бермас, истината е това, върху което хората се съгласяват, при поло-
жение че са създадени условия за провеждането на идеален публичен 
дебат.

Според скептицизма нищо не може да се знае със сигурност, още 
по-малко пък отговорите на големите въпроси на живота. Оказва се, че 
дори в математиката, която много хора биха окачествили интуитивно 
като най-точната наука, истината в определена степен е плуралистич-
на13. Стига се до уравнения и проблеми, за които или е неизвестно дали 
изобщо имат решение въз основа на предхождащите аксиоми, или ако 
имат решения – дали те са краен или безкраен брой. Стига се до ситу-
ации, в които може да се вземе за аксиома както едната хипотеза, така 
и нейната противоположност. „Критерият за истина в математиката е 
успехът на нейните идеи в практиката. Математическото знание е под-
лежащо на поправки и не е абсолютно. Така то прилича на емпирично 
знание в много отношения“14, пише Хилари Путнам от Харвардския 
университет през 1975 г.

Тоест съществуват различни решения за възможна концептуална 
основа на практиката фактчек. Но при всички положения тя трябва да 
бъде изяснена на аудиторията, да се посочат нейните ограничения и 
да се следва независимо от разглеждания казус. Объркващо е, когато 
въпросът за антропогенния произход на глобалното затопляне се раз-

12 FISH, Stanley. Transparency’ is the Mother of Fake News. The New York Times, 
May 7, 2018. [cited 28 September 2021]. Available from: https://www.nytimes.
com/2018/05/07/opinion/transparency-fake-news.html.
13 PUTNAM, Hilary. What is Mathematical Truth. Historia Mathematica 2, 1975,  
pp. 529–533, Available from: http://logic.harvard.edu/koellner/TM.pdf.
14 Ibidem.
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глежда през кореспондентната теория, а въпросът за смяната на пола –  
през конструктивистката.

Пространство за истината отвъд фактите

Освен че трябва да изясни концептуалната си основа, практиката 
проверка на фактите трябва да намери решение на проблема с проти-
вопоставянето между фактите и другите елементи на истината.

Колкото и да претендира, че не прави внушения за истината, а 
само изрежда факти, фактчек всъщност отправя послания. Присъщи-
ят изначално мощен елемент на селекция (кои изказвания да бъдат 
проверени, каква част от фактите да бъдат представени и т.н.) създа-
ва голям риск от различни по характер изкривявания. Те се дължат 
както на контролируемите до известна степен пристрастия на кому-
никаторите, така и на естествената склонност на мисловната дейност 
на аудиторията да прави цялостни заключения на базата на частните 
случаи (например ако двама политици лъжат, значи всички политици 
лъжат; ако някой е починал след ваксинация, значи всеки може да по-
чине след ваксинация и т.н.). Така подмяната на темата за истината с 
темата за фактите създава объркване и нещо много по-важно, изважда 
от уравнението поне два ключови компонента на истината – ценно-
стите и емоциите. 

Факти vs. емоции

Много социални учени в ерата на дезинформацията, в която се 
твърди, че живеем, са притеснени, че светът се намира в състояние 
на постистина, при което емоциите и личните убеждения се оказват 
по-важни от обективните факти. Всъщност емоциите не могат и не 
бива да бъдат изключвани от процеса на търсене на истината.

Философите още преди столетия по умозрителен път, а невролози-
те в по-ново време – по емпиричен, са установили, че разделянето на 
разума, към който са адресирани фактите, от емоциите е изкуствено. 
Оказва се, че индивидите и обществата имат нужда от баланс между 
двете категории, за да вървят по пътя на истината. 
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Още през XVIII век Дейвид Хюм стига до извода, който учените ве-
кове по-късно доказват и експериментално: че разделянето на емо-
циите от разума е изкуствена и практически безрезултатна посока на 
мислене. Неврологът Антонио Дамасио15, станал световноизвестен 
с прословутия случай с пациента „Елиът“, прави изследвания с хора, 
които след инцидент или заболяване са претърпели специфична мо-
зъчна увреда, която елиминира емоционалната обработка, но оставя 
незасегнати рационалните умения от по-висша степен. Той стига до 
извода, че способността на тези хора да взимат решения е силно увре-
дена и на практика парализирана.

С други думи, емоцията не просто не е враг на разума, а е неизменна 
част от обработката на информация от страна на нервната система и 
съответно от процесите на взимане на решения и на формиране на мо-
тивацията и убежденията на индивидите, твърди Ейдриън Бардън16. 

Той подчертава, че от всички влияния върху мисленето и пове-
дението на хората най-силно е въздействието на емоционалните нуж-
ди. „Човек може да спори с логиката, но не и с чувството“, подчертава 
Бардън.

Какво на практика се случва с мисленето на хората, когато четат 
публикация, създадена по модела фактчек? Ако осъзнават уклоните 
си, когнитивните си ограничения, ако са емоционално мотивирани да 
изследват въпроса от повече перспективи и вярват на цитираните из-
точници, данни, експерти и авторитети, най-вероятно публикацията 
би била полезна за тях и би ги обогатила. Ако обаче нямат подобни 
осъз навания и са мотивирани от други емоции, публикацията може 
или да няма ефект върху тях, или дори да предизвика съпротива. 

Обстоятелството, че публикациите завършват с присъда в дуалис-
тичния спектър „вярно“ или „невярно“, може да цели да улесни ауди-
торията, но също така внушава разделение и поляризация – между 
знаещи и незнаещи, умни и глупави, елит и маса и т.н. Това превръща 
комуникацията в силно разделяща и отхвърляща. Така тя не допри-
нася за разбирането на сложните проблеми на съвремието и най-ва-
жното, много рядко постига крайната си (често неизказана) цел – да 
промени нагласите на хората съобразно представените факти.

15 DAMASIO, Antonio. Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New 
York: Penguin Books, 2005.
16 BARDON. Adrian. The Truth About Denial: Bias and Self-Deception in Science, Poli-
tics and Religion. New York: Oxford University Press, 2020.
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На пръв поглед изглежда като правилен подход да се публикува 
например материал, който чрез верификация на данните разоблича-
ва конкретен мит по отношение на ваксините срещу Ковид-19. По съ-
щество това съответства на стандартите и етиката на обществената 
комуникация, но крайният резултат е делегитимиране на мислите и 
чувствата на огромни маси от населението на Земята, които се страху-
ват от ваксините и прибягват до всякакъв вид рационализации, за да 
оправдаят страховете си. 

Оказва се, че проблемът, който изглежда като дезинформационен 
и свързан с непознаването на фактите за ваксините, всъщност има 
много малко общо с информираността, а по-скоро се намира в поле-
то на психологията, социологията и политологията и на практика не 
може да се реши чрез предоставянето на още информация.

„Медиите допускат, че след като хората имат съответните факти, 
те веднага ще вземат решение по даден въпрос. Всъщност по сложни 
въпроси кривата на научаване на обществото (public’s learning curve) 
изисква седмици, месеци, години и дори десетилетия, за да се стигне 
до решаване на казуса (това важи например за правата на хомосексу-
алните хора, за опасностите за здравето от тютюнопушенето, за рав-
ното заплащане за жените). Медиите преувеличават ролята, която ин-
формацията играе при взимането на обществени решения“17, твърди 
американският изследовател Даниел Янкелович.

Той, както и редица други учени твърдят, че информацията сама по 
себе си, т.е. познаването на фактите, не е достатъчна, за да се промени 
нагласата на хората и да им се позволи да правят преценки за общест-
вения живот. 

С това може да се обясни и несполучливостта на комуникацион-
ните кампании в полза на ваксинирането срещу Ковид-19. Заливане-
то с огромни количества фактологична информация за ваксините не 
само не коригира антиваксърските позиции, но според Ейдриън Бар-
дън произвежда ефект, подобен на този, наблюдаван при опитите за 
коригиране на идеологически заредена дезинформация – обикновено 
се стига до парадоксален, поведенчески обратен ефект сред ваксина-
ционните скептици.

„Скептицизмът на обществото (към ваксинацията и мерките сре-
щу пандемията – б. а.) е необясним. Мен лично направо започва да ме 

17 YANKELOVICH, Daniel. Wicked Problems, Workable Solutions. Lessons from a Pub-
lic Life. Rowman & Littlefield, 2014.
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плаши"18, коментира в интервю за БНР на 29 август 2021 г. държавни-
ят здравен инспектор на България Ангел Кунчев. По думите му нито 
факти, нито цифри, нито науката вършат някаква работа в убеждава-
нето на хората за ползата от ваксините и нуждата от противоепиде-
мични мерки.

Подобен е и случаят с много други значими обществени теми, от-
ключващи най-дълбоките страхове на хората – миграцията (страх за 
сигурността и препитанието), климатичните промени (страх от неиз-
вестното) и т.н.

В основата на повечето от тях стои сложна психична динамика, с 
която злоупотребяват политически и други обществени субекти. Това 
заключават и изследванията на тежкия проблем с т.нар. отричане (de
nial) на практически консенсусни научни истини (например за същест-
вуването на ХИВ, за сферичната форма на Земята, за съществуването 
на холокоста, за антропогенния произход на глобалното затопляне).

Отричането е индивидуален или колективен процес на изграждане 
на светоглед, който се основава на неприемането на някаква неудобна 
истина19. Обикновено става посредством т.нар. мотивирано познание 
(motivated cognition) – несъзнателна тенденция у индивидите да обра-
ботват информацията по начин, който съответства на тяхна предвари-
телно зададена цел, но пречи на формирането на точни, съответства-
щи на реалността вярвания. Крайният резултат е, че изправени срещу 
една и съща реалност, различните индивиди и групи стигат до корен-
но различни заключения за нея.

Важно е да се подчертае, че процесът на самозаблуда е несъзнате-
лен, нерационален, на практика невидим за индивида. „Човешките съ-
щества се справяме много зле в определянето на истинските причини 
за нашите решения, предпочитания и др. Проучване след проучване 
показват, че хората неволно измислят post hoc „рационални“ обяс-
нения за решения, които реално са провокирани от нещо друго (про-
цес, известен в литературата като „конфабулация“)“20, пише Ейдриън 
Бардън.

18 Българско национално радио. Ангел Кунчев: Скептицизмът на обществото 
е необясним, започва да ме плаши, 29 август 2021 г. [cited 28 September 2021]. 
Available from: https://bnr.bg/post/101519305.
19 BARDON. Adrian. The Truth About Denial: Bias and Self-Deception in Science, Poli-
tics and Religion. New York: Oxford University Press, 2020.
20 Ibidem.
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Затова според него човек, който е в състояние на отричане, е моти-
виран да стои в отричането и да поддържа подобни вярвания, защото 
за него те са емоционално удовлетворяващи. 

„От решаващо значение е да се отбележи, че емоционално мотиви-
раното пристрастие по никакъв начин не се ограничава до неинформи-
раните, невежите или неизисканите. Склонността за потвърждаване 
(confirmation bias) е огромен проблем и в научните изследвания. Много 
проучвания и метаанализи показват категорично, че нито невежество-
то, нито липсата на интелектуално ниво или политически познания са 
причината за отричането“, подчертава Бардън.

В този контекст допускането, че заблудите могат да бъдат изкоре-
нени само с рационалност, само по себе си изглежда като заблуда.

Факти vs. ценности

Освен рационалността и емоциите друг ключов ориентир за исти-
ната у хората са ценностите.

В свое изследване Джонатан Хейд21 развива тезата, че моралните 
преценки на човека възникват не от разума, а интуитивно. Той разсъж-
дава защо либералите, консерваторите и либертарианците имат тол-
кова различна интуиция за правилно и грешно и показва защо всяка 
страна всъщност е права по отношение на много от основните си съо-
бражения. Според него манията по това човек да се окаже непременно 
„прав“ е нормалното човешко състояние. „Това е характеристика на на-
шия еволюционен дизайн, а не дефект или грешка в умовете на хората, 
които иначе биха били обективни и рационални“, коментира Хейд.

Ето защо той смята, че известна степен на конфликтност и разно-
гласия между социалните групи дори е необходима за здравето и раз-
витието на всяко общество.

„Боготворенето на разума само по себе си е илюстрация за една от 
най-дълготрайните заблуди в западната история: рационалистичната 
заблуда. Всеки, който цени истината, трябва да спре да се покланя на 
разума“22.

21 HAIDT, Johnathan. The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics 
and Religion. Penguin Books, 2013.
22 HAIDT, Johnathan. The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics 
and Religion. Penguin Books, 2013.

Теоретични проблеми на борбата с...



186

Заради липсата на ценностно измерение проверката на фактите 
е полезна, но непълна рамка за създаването на епистемично здрава 
публична сфера, смята и Дейвид Яроу23. Според него, за да се регули-
ра демократичният дискурс в ерата на постистината, е необходима и 
„проверка на ценностите“ (value checking). Яроу смята, че както пози-
тивистката концепция за фактите, така и нормативните твърдения за 
етичните и морални принципи и добрия живот са легитимни и пра-
вилни отправни точки на рационалния политически анализ и демо-
кратичната делиберация.

Според Яроу не бива да се забравя, че привилегироването на пози-
тивистката форма на експертиза над нормативния начин на мислене 
е обект на множество критики в продължение на целия ХХ век. И тъй 
като този дебат не е разрешен във философската наука и няма консен-
сус по него, нормативният подход е точно толкова подходящ за пре-
ценката на различните изявления на актьорите в публичната сфера, 
колкото всяка позитивистка форма на експертиза. 

Дейвид Яроу24 твърди, че в много случаи е трудно да се раздели 
чисто фактологичното съдържание от нормативния или етичния 
компонент на политическите твърдения. Той дава пример с дебати-
те за бедността и неравенствата във Великобритания през последно-
то десетилетие. Ако бъде подложено на фактчек, всяко политическо 
изказване в този контекст би било проучено съобразно наличните 
статистически данни и всяка друга информация, която ще изясни и 
контекстуализира в емпиричен план съдържанието на въпросното 
твърдение. Фактчекърите обаче едва ли биха се заели да изяснят твър-
дението и в нормативен план. А твърденията за нивата на неравен-
ство и бедност се основават на конкретен (често неизказан) принцип 
на дистрибутивна справедливост. Според един от възгледите (на Джон 
Ролс) растящите нива на неравенство са справедливи и морално при-
емливи, стига най-бедните да имат по-добро благосъстояние от това, 
което биха получили при пълно равенство. Този възглед е в контраст 
с други позиции, според които е нужно да има минимален стандарт на 

23 YARROW, David. From Fact-checking to Value-checking: Normative Reasoning in the 
New Public Sphere. The Political Quarterly, May 2021. [cited 28 September 2021]. Avail-
able from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-923X.12999.
24 Ibidem.
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живот, под който нито един член на дадена политическа общност не 
бива да пада. Интерпретирането на тези позиции е не по-малко важно 
за оценката на валидността на едно политическо твърдение от интер-
претирането на емпиричните факти за бедността и неравенството, 
смята Яроу.

Изключително интересна интерпретация в същия смисъл – че пуб-
личната сфера има нужда от епистемично разнообразие и фактите не 
са достатъчни за разкриване на истината – прави и изследователката 
Нортджи Меърс25 от университета „Уоруик“ по повод на пръв поглед 
безспорен случай – казуса с т.нар. автобус за брекзит. Става дума за 
едно от твърденията в кампанията в полза на напускането през 2016 г.,  
разлепено върху станалия впоследствие прочут червен автобус – че 
„брекзит ще освободи 350 милиона лири на седмица за Националната 
здравна служба (NHS)“.

Според Меърс26 фактите, които са във фокуса на проверките факт-
чек, са важни за публичния дебат, но това, което трябва да бъде в ос-
новата на усилията на медиите, е друго – отразяването на публичните 
противоречия и спорове. В публикацията се твърди, че проверяемите 
факти, които обикновено са обект на проверка, всъщност не са най-ва-
жните въпроси на съвремието. В центъра на публичния дебат обикно-
вено са въпроси с динамични отговори, които изискват епистемично 
разнообразие.

През септември 2017 г. „Фулфакт“ (Fullfact)27 обяви, че твърдение-
то от червения автобус е „погрешно“ и „подвеждащо“, а статистическа-
та служба на Великобритания го нарече „ясна злоупотреба със статис-
тиката“. 

Меърс смята, че изписаното върху автобуса твърдение е ярък 
пример за политиката на постистината. Макар да не е фактологич-
но точно, в него има и нещо полезно: в последвалите речи, дебати и 
анализи твърдението заживява свой живот и сигнализира за важен за 

25 MARRES, Noortje. Why We Can’t Have Our Facts Back. In: Engaging Science, Tech
nology, and Society 4, 2018, pp. 423-443. [cited 28 September 2021]. Available from: 
https://estsjournal.org/index.php/ests/article/view/188/162.
26 Ibidem. 
27 Fullfact. £350 million EU claim "a clear misuse of official statistics", September 2017. 
[cited 28 September 2021]. Available from: https://fullfact.org/europe/350-mil-
lion-week-boris-johnson-statistics-authority-misuse/. 
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британското общество проблем – ролята на бюджетните съкращения 
и политиката на орязване на разходите за резултата от гласуването 
на референдума. С времето твърдението е продължило да бъде силно 
проблематично, но е започнало да става „по-малко невярно“, особено 
предвид коментара на ръководителя на здравната служба на Англия 
по онова време Саймън Стивън, че здравеопазването не е било в цен-
търа на въпроса на референдума, но се е оказало сред основните бит-
ки в кампанията. Огромната популярност, която придобива „автобусът 
за брекзит“, е доказателство за широко разпространените обществени 
тревоги за състоянието на Националната здравна служба на Велико-
британия. Затова според авторката значимостта на твърдението за 
350-те милиона лири не е показателна за проблем с грамотността на 
обществото, а представлява валиден опит за артикулиране на важен за 
обществото въпрос: че нещо трябва да се промени в страната, така че 
публичните инвестиции да отиват в жизненоважни за хората услуги. 

Според Нортджи Меърс това, че определени публични фигури са 
ползвали твърдението за 350-те милиона лири за своите опортюнис-
тични цели по време на кампанията за брекзит, не отнема от негова-
та легитимност. Тя произтича от реалния проблем, който стои зад не-
вярното от фактологична гледна точка твърдение. Според авторката 
въп росната легитимност и истинна стойност на твърдението се про-
менят, когато то е реформулирано от други актьори във времето. Това 
се случва, когато автобусът за брекзит е закупен и засипан с хиляди 
въпроси от защитници на NHS и активисти на „Грийнпийс“, които пък 
поставят нова тема – за екологичните ефекти от брекзит.

„Публичните изявления следователно не са и не трябва да бъдат 
„в съответствие с предварително зададени факти“; има и клас изявле-
ния, които съвпадат или не съвпадат със сертифицираното знание, но 
които допринасят активно за формулирането и преформулирането 
на нови емпирични истини от различни участници. Демокрацията на 
знанието изисква промяна на определени епистемични идеали, вклю-
чително този за фактичността. Фактите са твърде важни, за да се све-
дат до средства за възстановяване на авторитета: тяхната валидност 
винаги се придобива експериментално, а експерименталното утвър-
ждаване на публични факти днес трябва да се случва с участието на 
обществото. Ще отнеме време, но ще трябва да преосмислим какво 
представлява публичният факт за свят, който е не само белязан от не-
предвидени обстоятелства, но и от епистемично разнообразие и дина-
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мика и където експертите не са и не трябва да бъдат напълно сигурни 
в публичния си авторитет“28.

Има и други аргументи за това, че проблемът с дезинформацията 
не се свежда до проблем с фактите, а от политологична гледна точка 
има отношение към незачитането на някои гласове в обществото. Как-
то твърдят изследователите Джон Фаркас и Джаник Шоу29, в основа-
та на демокрацията не стоят „фактите, разумът и доказателствата, а 
взаимодействието между индивида и обществото и конкуриращите 
се политически идеи за това, как обществото трябва да бъде структу-
рирано в резултат от това взаимодействие“. Демокрацията не стъпва 
върху една-единствена формула за истината и функционирането на 
обществата. 

„За една добре функционираща демокрация е важна не толкова 
способността ѝ да управлява въз основа на разума и истината, колкото 
способността ѝ да включва и да дава глас на различни политически 
проекти и групи. Демокрацията е свързана с различни виждания за 
това, как трябва да бъде организирано обществото. Става въпрос за 
афект, емоции и чувства. Всъщност за Муф (Шантал Муф, 2005 – б. а.) 
идеалът за плуралистична демокрация не може да бъде постигането 
на рационален консенсус в публичната сфера. Такъв консенсус не може 
да съществува. Трябва да приемем, че всеки консенсус съществува като 
резултат от временна хегемония, като стабилизиране на властта и че 
той винаги води до някаква форма на изключване. Идеите, че властта 
може да бъде сведена до рационален дебат и че легитимността може 
да се основава на чиста рационалност, са илюзии, които могат да заст-
рашат демократичните институции“30, смятат Фаркас и Шоу.

28 MARRES, Noortje. Why We Can’t Have Our Facts Back. In: Engaging Science, Tech
nology, and Society 4, 2018, pp. 423–443. [cited 28 September 2021]. Available from: 
https://estsjournal.org/index.php/ests/article/view/188/162.
29 FARKAS, Johan. Jannick Schou. Post-truth, Fake News and Democracy – Mapping the 
Politics of Falsehood. Routledge, 2020.
30 Ibidem.
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Доверие

Освен че стъпва върху неясна концептуална основа и има едноиз-
мерен подход към фактите и истината, друго ограничение на практи-
ката фактчек е, че не решава ключовия проблем, който пречи на хора-
та да се ориентират за реалността – объркването на кого да се доверят. 
И най-голямата и проверена истина за света да бъде съобщена, от това 
не би имало ефект, ако няма кой да повярва в нея. 

Ясно е, че голяма част от съвременното познание е социално кон-
струирана илюзия – човекът познава света най-често не през собст-
вения си опит, а през този на други индивиди и институции, на които 
има доверие. И когато това доверие е разрушено, проблемът е много 
повече от комуникационен.

„Днес ние сме затънали в криза на вярата, защото толкова много 
от нашите герои и на практика всички наши институции (например 
правителството, журналистиката, науката и религията) не просто са 
правили сериозни грешки, но имат дълга история на скандали, уни-
щожавайки нашата вяра в тях. В резултат ние сме оставени не просто 
да се съмняваме в най-изтъкнатите си герои и институции, но и в са-
мото съществуване на фактите и знанието. Накратко, ние сме бутнати 
от скала и сме в състояние на свободно епистемично падане“, посочва 
Джон Котон31.

На пръв поглед проучванията, изглежда, показват, че светът е в 
ерата на недоверието – хората не вярват на политиците, на медиите, 
на експертите. Има обаче автори, които не са съгласни. Според Рейчъл 
Ботсман32 има нова динамика, която вече е регистрирана от „Еделман 
тръст барометър“ – не изчезване, а промяна в доверието.

„Каквото и да говорят заглавията, това не е ерата на недоверието –  
далеч сме от това. Доверието, „лепилото“, което държи обществото за-
едно, не е изчезнало. То се е изместило“, казва Ботсман. Според нея до-
верието в момента е по-силно към околните: семейството, приятелите, 

31 COTTONE, John. What Do You Know? The Illusion of Knowledge Amid Covid-19. 
Part 1: What Does It Really Mean to Know Something in the Age of Covid-19. In: Psy
chology Today, June 2020. [cited 28 September 2021]. Available from: https://www.
psychologytoday.com/us/blog/the-cube/202006/what-do-you-know-the-illusion-
knowledge-amid-covid-19.
32 BOTSMAN, Rachel. Who Can You Trust (How technology brought us together – and 
why it could drive us apart. United Kingdom: Penguin Random House, 2017.
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колегите, а дори и към непознати, отколкото към елитите, експертите 
и властите. Доверието се измества към нови форми на правене на биз-
нес – „Юбер“, „Еър Биенби“, „Спарк“, „Алибаба“, и към нови авторитети –  
влогъри, ютюбъри и др.

Рискът при новата ситуация обаче е налице и е свързан с липсата 
на отговорност, когато нещата се объркат. Според Ботсман доверието 
в институциите ще продължи да се срива през следващите години и 
преобладаващите настроения ще са антиелитарни и срещу тради-
ционните авторитети, които са призвани да защитават истината. Това 
най-вероятно ще създаде хаос, ще се получи „опасен вакуум на дове-
рие, който ще отвори вратата за манипулации“. „Помислете за това: ко-
гато на хората се каже, че не могат да се доверят на никоя от старите 
институции, те в крайна сметка могат да се доверят на никого или на 
всекиго“, казва Ботсман. 

Ако има нещо позитивно в тази промяна според Ботсман, това е, че 
тя може да бъде стимул за редизайн на системите, така че те да „поста-
вят хората на първо място, по начини, които са по-честни, приобщава-
щи и отговорни“.

Именно доколкото кризите са и възможност за развитие и систе-
мен редизайн, публичната сфера в момент на фундаментален преход 
като сегашния неизменно следва да остави пространство за новото, 
включително за нови подходи към комуникацията, които да привле-
кат разпиляното доверие.

Какво да се прави

Изучавайки общественото мнение повече от шестдесет години, 
видният американски социален учен Даниел Янкелович е убеден, че 
научната истина и техническата експертиза не са единственото зна-
ние, от което се нуждаем, за да „съществуваме, оцеляваме, живеем 
правилно и придобиваме мъдрост“33. Според него всеки подход, който 
пренебрегва човешката природа и човешкото състояние, в основата на 
което са нерационалното и несъзнателното, би бил нестабилен.

33 YANKELOVICH, Daniel. Wicked Problems, Workable Solutions. Lessons from a Pub-
lic Life. Rowman & Littlefield, 2014.
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Експерименти от обществени обсъждания показват, че това, от 
което аудиторията се нуждае повече в сравнение с правилните факти, 
е правилно отношение към нея, което се изразява в уважение и разби-
ране към мислите и чувствата ѝ.

Даниел Янкелович разказва какво се случва по време на много-
бройните фокус групи и други обсъждания, които редовно са праве-
ни от екипа му. „Нашите изследователи понякога имат възможност 
да водят задълбочени диалози с гражданите през целия ден. Веднага 
щом участниците в диалозите почувстват, че са чути и приети сериоз-
но, отношението им се измества от скептицизъм и егоцентризъм към 
отговорност и загриженост за другите, както и за себе си. За да играят 
своята роля като отговорни граждани, хората трябва да почувстват, че 
са поканени в консултациите по въпроси, важни за живота им. Амери-
канците вече не приемат властта автоматично; те настояват да имат 
повече думата, когато става дума за собствената им съдба“34, пише Ян-
келович.

Подобна е и насоката на мислене на Хейд: „Вътрешните чувства по-
някога са по-добър ориентир от разума при правенето на потребител-
ски или междуличностни преценки, но те често са пагубна основа за 
правенето на публични политики, за науката или правото. Но ако ин-
дивидите бъдат събрани по подходящ начин, така че някои да могат да 
използват разума си, за да отхвърлят твърденията на други, и всички 
тези индивиди усещат някаква обща връзка помежду си или споделе-
на съдба, която им позволява да си взаимодействат цивилизовано, мо-
жете да създадете група, която да произведе добри решения. Ето защо 
е толкова важно да има интелектуално и идеологическо разнообразие 
в рамките на всяка група или институция, чиято цел е да намери исти-
ната (например разузнавателна агенция или общност от учени) или да 
прави добра публична политика (например законодателен орган или 
консултативен съвет)“35.

Такива модели, които предпоставят, че при подходящи условия ко-
лективното обсъждане ражда добри решения, променя нагласи и съз-
дава доверие и отговорност, са в основата на разширяващата се прак-
тика на т.нар. граждански събрания. През 2019 г. френският президент 

34 Ibidem.
35 HAIDT, Johnathan. The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics 
and Religion. Penguin Books, 2013.
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Еманюел Макрон свика граждански конвент за климатичните проме-
ни, който трябваше да предложи как Франция да намали вредните въ-
глеродни емисии с поне 40% към 2030 г.

Един от най-известните изследователи и практици на делибе-
ративната демокрация, професорът по комуникация от „Станфорд“ 
Джеймс Фишкин, е известен с проведената серия делиберативни екс-
перименти, подобни на гражданските събрания. Целта им е да се про-
вери доколко подобен процес може да намали силната политическа 
поляризация.

Един от експериментите на Фишкин36 – събранието от септември 
2019 г. – показва, че американците действително са склонни да про-
менят мнението си в посока деполяризация. След четири дни изслуш-
вания на експерти и дебати със свои съграждани в пет чувствителни 
сфери – имиграция, здравеопазване, икономика, околна среда и външ-
на политика – гражданите са установили, че всъщност демокрацията 
работи много по-добре, отколкото са предполагали. По най-спорните 
и разделящи въпроси хората са започнали да клонят към центъра и са 
намалели крайните антиимигрантски възгледи. 

На този етап това са само социални експерименти, които имат 
своите сериозни недостатъци и ограничения – най-вече заради това, 
че изглеждат неприложими в по-голям мащаб и приличат много на де-
мократична илюзия.

Въпреки това те постепенно пробиват път в традиционните ме-
дии, които се опитват да предлагат нови, приобщаващи формати на 
ангажиране на аудиторията по най-тежките въпроси, разделящи об-
ществата. Пример е проектът „Май кънтри толкс“ (My Country Talks), 
който среща обикновени хора с политиците или събира граждани с 
противоположни гледни точки да говорят по разделящите ги теми 
(например привърженик и противник на брекзит, сърбин и косовар за 
годишнината от войната в Косово). 

36 FISHKIN, James, Alice Siu, Larry Diamond, Norman Bradburn. Is Deliberation an An-
tidote to Extreme Partisan Polarization? Reflections on “America in One Room”. Paper 
presented at the meetings of the American Political Science Association, September 
2020. [cited 28 September 2021]. Available from: https://preprints.apsanet.org/en-
gage/api-gateway/apsa/assets/orp/resource/item/5f3da4bf10cdbe00192da9dd/
original/is-deliberation-an-antidote-to-extreme-partisan-polarization-reflec-
tions-on-america-in-one-room.pdf. 
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Ясно е, че медиите не са магическа пръчка за решаване за тежките 
политически, икономически и социални проблеми на обществата, но 
в сегашния решаващ момент на трансформация те имат избор между 
различни подходи. Единият е да участват в поляризацията и разделе-
нието, като, явно или не, заемат страна с мотива, че защитават демо-
крацията и знаят кое е правилното за обществата. Другият е да напра-
вят опит за смекчаване на разделенията, като поне не ги подсилват, 
което също е защита на демокрацията, но с демократичен инструмен-
тариум. Вторият случай също е опит за реакция на съвременните про-
блеми, различен от това хората да бъдат образовани кой е правилният 
начин на мислене от авторитети, на които нямат доверие. 

Делиберативните експерименти показват, че мнението на ели-
та и експертите (което преобладава в медиите) и общественото мне-
ние работят най-добре, когато са взаимно подкрепящи се, коригират 
недостатъците си и засилват силните си страни. В противен случай, 
както посочва Даниел Янкелович, елитите стават „арогантни, изоли-
рани, прекалено специализирани и затворници на груповото мисле-
не“, докато широката общественост също е уязвима – хората попадат 
в капана на „пожелателно мислене, отлагане, отричане, липса на въоб-
ражение, невежество, избягване на когнитивния дисонанс, наивност, 
сляпо убеждение, предразсъдъци“. Обществото обаче се нуждае и от 
двете – от елитите заради тяхното политическо лидерство, знания и 
иновации, и от обществеността заради нейния ненаучен подход към 
познанието и заради мъдрите ѝ преценки.

Именно подобни разсъждения карат учени като Даниел Янкело-
вич, Ейдриън Бардън и много други да препоръчват комуникационен 
подход, който някои наричат „интегриращ“ и „включващ“, други – „под-
крепящ“, но в никакъв случай не конфронтационен и активиращ пси-
хичните защити, какъвто е зарядът на много от фактчек публикациите. 

„Дефиницията на ОИСР за „постистина“ предполага, че осмисляне-
то на света чрез емоции и вярвания е диаметрално противоположно 
на истината. Изглежда обаче, че този йерархичен прочит на истината 
е именно това, което една интегрираща комуникационна стратегия се 
стреми да оспори“, коментира Леони Хайдън37. Според нея е необходим 

37 HAIDEN, Leonie. Tell me Lies, Tell me Sweet Little Lies. In: Fake News – a Roadmap, 
2018, NATO StratCom and the King’s Centre for Strategic Communications [cited 28 
September 2021]. Available from https://www.stratcomcoe.org/fake-news-roadmap.
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по-всеобхватен подход, за да могат да бъдат взети предвид както емо-
ционалните, така и научните истини, както местните, така и глобални-
те, а не автоматично да бъдат делегитимирани един или друг подход 
към истината.

Освен деполяризиращи дискусии „лице в лице“ се препоръчват 
също образователни мерки в училище, сближаващи младите хора с 
науката и с политиката, като се подчертава, че всичко това са дълго-
срочни инструменти, докато някои въпроси на съвремието изискват 
незабавно действие.

Истината обаче е, че заблудите, особено масовите, както и пос-
ледствията от тях понякога не могат да бъдат предотвратени (нито 
с твърди, нито с меки мерки) и ситуацията остава такава, каквато е. 
Тогава основният коректор на мисленето и поведението на индиви-
дите и обществата става понасянето на последствията от сблъсъка на 
заблудите с реалността.

Макар и най-тежкият възможен сценарий, понякога той е един-
ственият реалистичен вариант за промяна на мисленето, преориен-
тиране на доверието и тръгване в нова посока. Към подобна логика 
насочват и най-новите изследвания на общественото мнение в САЩ38 
за това, какво кара нововаксинираните срещу Ковид-19 да променят 
мнението си и да си направят имунизация. Нито една от четирите во-
дещи причини не включва прочетена нова статия по въпроса, а всич-
ките са породени от сблъсък с реалността – сериозно протичане на 
заболяването или смърт на близък, желание за участие в дейности, 
които изискват задължителна ваксинация, проблеми с приема на па-
циенти в местните болници и спешни звена, както и увеличаването на 
случаите в страната заради делта варианта. 

38 TOMPKINS, Al. What Made the Newly Vaccinated Change Their Minds. In: Covering 
Covid-19, a daily coronavirus briefing for journalists, Poynter Institute, 30 September 
2021 [cited 30 September 2021]. Available from: https://www.poynter.org/report-
ing-editing/2021/what-made-the-newly-vaccinated-change-their-minds/.
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Заключение

Практиката проверка на фактите изглежда правилен, но е всъщ-
ност силно ограничаващ инструмент за подобряване на обществена-
та комуникация. Тя създава изкуствени разделения между разума и 
фактите, от една страна, и другите категории на истината – емоции, 
ценности и т.н. Самата конструкция на публикациите, които завърш-
ват с присъда за вярно и невярно, създава допълнителна поляризация 
между знаещи и незнаещи, експерти и неспециалисти, образовани и 
неуки, елит и несретници. И най-важното – не решава основния про-
блем с доверието. Поради това, без да изоставя замисъла си да поддър-
жа непрекъсната връзка с реалността, тя може да бъде преосмислена 
в посока на по-приобщаваща и интегрираща различни перспективи 
форма на комуникация.

ЦВЕТЕЛИНА СОКОЛОВА
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ПРОВЕРКАТА НА ФАКТИТЕ В ОНЛАЙН МЕДИИТЕ 
В БЪЛГАРИЯ

Божидар Ангелов

Abstract. This article examines the fact-checking process in the online media in 
Bulgaria. The paper is logically divided into two main parts. In its first part the main 
goal is to evaluate which news websites have an established process for verifying 
the information in their publications before posting them as a way of providing reli-
able, accurate and verified information to the public. For that purpose the research 
adopts a special methodology which shows that only 14 sites in Bulgaria verify the 
information in its daily publications. Even though they provide quality information 
to the public, they are still extremely insufficient for the media scope in the country. 
The second part of the study aims to evaluate the work of the fact-checking projects 
in Bulgaria. This was also achieved by creating a new methodology described in 
details in the second part of the paper. The results showed that the three working 
fact-checking platforms in Bulgaria have achieved their goal in a professional man-
ner and quality, thus their work has been evaluated with high ratings.
Key words: fact-checking, fact-checking projects, verified information, 
disinformation, false information, online media, Bulgaria

Увод

Проверката на фактите е една от основните журналистически от-
говорности и ключов елемент от професионалната и качествена жур-
налистика. Проверката на фактите е и главен инструмент за противо-
действие на разпространението на дезинформация онлайн. Макар и 
да не е дефинирана като отделен ангажимент, проверката на фактите 
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заляга в първия принцип от Етичния кодекс на българските медии, 
според който медиите се ангажират да предоставят на обществото 
достоверна, точна и проверена информация1. 

Абдикацията на медиите и журналистите от отговорността да 
проверяват фактите в цифровата ера е проблем, който се наблюдава в 
световен план, включително и в България. Причините за това у нас са 
много, като една от основните е трансформацията на медийния биз-
нес модел в дигиталната реалност към насърчаване на количеството, 
скоростта и сензациите за сметка на качеството, задълбочените раз-
следвания и проверката на фактите в медийните публикации. Други 
фактори като липсата на време и ресурси, огромния информационен 
поток в интернет и претоварването на журналистите също изтласкват 
проверката на фактите на заден план в журналистическата практика в 
България, давайки път на копираните и буквално публикувани прессъ-
общения2. Неспазването на етичните кодекси, предназначени за на-
сърчаване и подкрепа на професионалната и качествена журналисти-
ка, което се наблюдава и у нас, води до подкопаване на общественото 
доверие в медиите и създава комуникационна празнина в условията 
на цифровата ера, когато наред с демократизирането на комуникаци-
ите съществува постоянен поток от дезинформация, неточна инфор-
мация, фалшификации и лъжи3. Тази празнина подобно на световните 
тенденции наложи и у нас създаването на нов клон в журналистиката –  
специализираните проекти за проверка на фактите.

Дълготрайното налагане на специализираните проекти за про-
верка на факти в медийната среда се дължи и на други фактори като 
наблюдаващите се през последните години все повече уебсайтове, раз-
пространяващи невярна и изфабрикувана информация, умишленото 
разпространяване на дезинформационни кампании и конспиративни 
теории, както и нарастването на ролята на социалните мрежи като 
средство за информиране на обществото. Каналите, по които протича 
дезинформацията, често остават извън погледа и дневния ред на ме-

1 Етичен кодекс на българските медии. 
2 АНТОНОВА, Весислава, Андриан ГЕОРГИЕВ. Проучване на дигиталните медии: 
България. Open Society Foundation. Country Report [online]. 2013, [cited 1 October 
2021]. pр. 46–47. 
3 АЙРТЪН, Черилин, Джули ПОЗЕТИ. Журналистика, „фалшиви новини“, дезин-
формация. Поредица на ЮНЕСКО за журналистическо образование. Медии 21, 
2021, с. 30. 
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диите, което допълнително подсилва необходимостта от създаване на 
проекти за проверка на фактите, които да служат както като коректив 
на публичното говорене, на информацията в медийните публикации 
и постовете в социалните мрежи, така и като нова демократична ин-
ституция4 („петата власт“5) в подкрепа на обществото в цифровата ера. 

Специализираните проекти за проверка на фактите се налагат като 
идеология и индустрия в глобален мащаб – темповете на нарастване 
на платформите през последните години са забележителни, а самите 
проекти все повече се налагат в медийните екосистеми по света като 
достоверни източници на информация. Според данни на центъра за 
журналистически изследвания The Reporters’ Lab към университета 
„Дюк“, САЩ, през 2014 г. броят на активните такива проекти е бил едва 
446. За сравнение, през 2020 г. този брой е нараснал до 2907, a към края 
на септември 2021 г. интерактивната карта на центъра8 показва 349 
активни проекта за проверка на фактите в глобален план9.

4 GRAVES, Lucas, Federica CHERUBINI. The rise of fact-checking sites in Europe. 
Digital news report 2016 [online]. Reuters Institute for Study of Journalism, 2016. 
[cited 30 September 2021]. Available from: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.
uk/sites/default/files/research/files/The%2520Rise%2520of%2520Fact-Check-
ing%2520Sites%2520in%2520Europe.pdf. 
5 АЙРТЪН, Черилин, Джули ПОЗЕТИ. Журналистика, „фалшиви новини“, дезин-
формация. Поредица на ЮНЕСКО за журналистическо образование. Медии 21, 
2021, с. 13.
6 STENCEL, Mark. International Fact-Checking Gains Ground, Duke Census Finds. Duke 
Reporter’s Lab [online]. Reporterslab.org, 2017. [cited 30 September 2021]. Available 
from: https://reporterslab.org/international-fact-checking-gains-ground/.
7 STENCEL, Mark, Joel LUTHER. Annual census finds nearly 300 fact-checking projects 
around the world. Duke Reporter’s Lab [online]. Reporterslab.org, 2020. [cited 30 Sep-
tember 2021]. Available from: https://reporterslab.org/annual-census-finds-nearly-
300-fact-checking-projects-around-the-world/. 
8 Интерактивна карта на The Reporters’ Lab. Достъпна на: https://reporterslab.
org/fact-checking/. 
9 В интерактивната карта не попадат всички активни проекти за проверка на 
фактите, тъй като изследователите от центъра са установили собствени крите-
рии за допускане. България може да послужи като пример в това отношение –  
към септември 2021 г. у нас функционират 3 проекта за проверка на фактите: 
Fact Check (на Mediapool.bg); Провери.AFP (проект на агенция Франс прес в Бъл-
гария); и Factcheck.bg (проект на клона на Асоциацията на европейските журна-
листи в България). В картата на The Reporters’ Lab обаче може да бъде намерен 
само един от проектите – този на AFP.

Проверката на фактите в онлайн медиите в България
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Прогресивната тенденция на нарастване на броя на проектите съз-
дава неотложна необходимост за повече научни изследвания в сфера-
та. Едно от последните такива изследвания10 очертава като най-голямо 
предизвикателство създаването на адекватни методи за анализиране 
и оценка на работата на проектите, тъй като към момента няма общо-
приета методика за анализ на тези платформи, които същевременно се 
различават и носят свои особени характеристики. Настоящото изслед-
ване възприема смесена методика, която е описана подробно по-долу. 
Към септември 2021 г. в България е осъществено само едно научно из-
следване11, разглеждащо природата и работата на проектите за провер-
ка на фактите у нас. То е от юли 2018 г. и обхваща два проекта, които 
функционират в България по това време: Fact Check на Mediapool.bg и 
проекта на Нова телевизия, като той вече не е акти вен. Към септември 
2021 г. в България не са осъществявани научни изследвания, които да 
установят кои медии проверяват фактите, преди да публикуват своите 
материали. Липсата на подобни изследвания, високата необходимост 
на обществото и медийния сектор у нас от качествена журналистика, 
предоставяща достоверна, точна и проверена информация, както и 
създаването на два нови проекта за проверка на фактите в страната 
в рамките на само няколко месеца правят настоящия труд актуален и 
наложителен. 

Целите на изследването са две: да установи кои онлайн медии в 
България проверяват фактите, преди да публикуват своите материа-
ли, както и да установи дали техният брой е достатъчен за медийната 
среда и нуждите на обществото от качествена, достоверна и проверена 
информация; да установи качествено какво е нивото на проверките на 
проектите за проверка на факти. За осъществяването на зададените 
цели в доклада са поставени няколко научноизследователски задачи. В 
първата част – да се създаде подходяща методика, с която да се стигне 

10 NIEMINEN, Sakari, Valtteri SANKARI. Checking PolitiFact’s Fact-Checks. Journalism 
Studies [online]. Volume 22, 2021. [cited 2 October 2021], 358-378. Available from: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2021.1873818. 
11 АНГЕЛОВ, Божидар. Ролята на медиите за ограничаването на фалшивите но-
вини (fact-checking) (дипломна работа за придобиване на образователно-квали-
фикационна степен „Магистър“ в магистърска програма „Е-Европа“ на катедра 
„Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Ох-
ридски“, защитена успешно на 12 юли 2018 г.). 
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до набора от медии, които проверяват фактите, преди да публикуват 
материалите си. Във втората част – да се създаде подходяща методика 
за анализиране на проектите за проверка на факти и оценяване на тех-
ните проверки; да се анализират трите функциониращи в България 
проекта и да се направи оценка на тяхната работа. Водещите хипотези 
са, че броят на медиите в България, които проверяват фактите, преди 
да публикуват своите материали, е крайно недостатъчен за медийна-
та среда у нас и информационните нужди на обществото, което нала-
га създаването на специализирани проекти за проверка на фактите; 
проектите за проверка на факти в България осъществяват качествени 
проверки и изпълняват своята мисия пълноценно.

Докладът възприема ключов термин – „фактчек“12. В доклада той е 
използван само в контекста на специализираните проекти за проверка 
на факти като синоним на „проверка на факти/фактите“. 

Предвид ограниченията на формата по отношение на обем в на-
стоящия доклад са представени основните резултати от проведеното 
изследване. Всички резултати от изследването ще бъдат представени 
в отделна публикация, надграждаща настоящата.

Методи

Използваният изследователски подход е мултидисциплинарен. За 
изследването е усвоена смесена методика. Приложени са методи за съ-
биране на емпирични данни като медиен контент анализ и сондиране 
на мнения чрез анкета. Получените като резултат данни са обработва-
ни и анализирани чрез метода на сравнителния анализ.

Поради специфичността на използваните методи, както и поста-
вянето на изработването им сред основните задачи на доклада те са 
представени в основната част на труда. 

12 От англ. factchecking – „проверка на фактите“.
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Проверка на фактите в материалите 
на онлайн медиите в България

Стигането до кръга от медии, които проверяват фактите, преди 
да публикуват своите материали, се оказа най-голямо предизвикател-
ство в настоящото изследване. Подборът протича в няколко стъпки, 
които използват различни научноизследователски методи. Като пър-
ва стъпка за стигането до този кръг медии изследването усвои вече 
осъществен през 2019 г. медиен контент анализ13. Той е изготвен с цел 
разглеждане на отразяването на предизборната кампания за изборите 
за Европейски парламент в онлайн медиите в България, като в него-
вия обхват попадат 34 медии14. Един от въпросите в регистрационната 
карта, изготвена за целите на анализа, разглежда информационната 
стойност15 на анализираните комуникационни единици: дали матери-
алите са предимно информационни; дали материалите представляват 
предимно анализ/оценка на самата медия; дали материалите предста-
вят предимно позиция/оценка на говорещия. Проверката на фактите 
като журналистически похват предполага задълбочен анализ на сами-
те медии. Предвид това от всичките 34 разгледани в анализа медии 
настоящото изследване по метода на изключването успя да стигне до 
8 медии16, при които процентното съотношение между чисто инфор-

13 Анализът е осъществен от докторанти, магистри и бакалаври към катедра 
„Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Резултатите от анализа предстои 
да бъдат публикувани. 
14 Медиите, които попадат в обхвата на анализа, са: БНТ, БНР, Би Ти Ви, Нова те-
левизия, „Канал 3“, телевизия „Европа“, Bulgaria ON AIR, радио „Дарик“, вестник 
„Сега“, вестник „24 часа“, вестник „Труд“, вестник „Стандарт“, вестник „Монитор“, 
вестник „Капитал“, бившият вестник „Дневник“, Offnews.bg, Vesti.bg, Blitz.bg, Fakti.
bg, Dnes.bg, Actualno.com, Glasove.bg, Frognews.bg, Novini.bg, News.bg, Pik.bg, Bradva.
bg, Lentata.bg, Clubz.bg, Webcafe.bg, Epicenter.bg, Mediapool.bg, „Свободна Европа“, 
Terminal3.bg.
15 За целите на анализа в специално изработена регистрационна карта са раз-
гледани и анализирани всичките публикации на посочените медии в периода 
6–26 май 2019 г., намерени след търсене във вътрешните търсачки на сайтовете 
с ключови думи „европейски избори“ или „евроизбори“. В рамките на изследва-
нето са анализирани близо 2500 информационни единици.
16 Това са БНР, „24 часа“, „Капитал“, fakti.bg, Mediapool.bg, „Свободна Европа“, 
Webcafe.bg и „Дневник“.
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мативни единици и аналитични такива17 е сравнително високо и може 
да се предполага, че медията осъществява проверка на фактите в мате-
риалите си. Най-голямото ограничение на използвания подход е, че се 
анализира определен кръг от медии, от което следва, че е възможно да 
бъдат изпуснати други, отговарящи на поставените условия. 

Следващата стъпка в изследването цели да прецизира установе-
ния списък от 8 медии. За целта, на първо място, изследването въз-
прие консултации с медийни експерти в страната, на база което в спи-
съка бяха добавени още три медии18, които потенциално проверяват 
фактите в материалите си. След това чрез метода на сравнителния ка-
чествен и количествен анализ на публикации на всичките 11 медии в 
списъка техният брой беше сведен до 7 медии: „Капитал“, Mediapool.
bg, „Свободна Европа“, „Дневник“, Клуб ‘Z’, OFFNews.bg и DW – Бълга-
рия. Най-голямото ограничение при подхода в тази част на изслед-
ването е свързано с подбора на публикациите от посочените медии, 
които да бъдат разгледани и анализирани, така че да се установи кои 
медии да останат в списъка за по-нататъшно анализиране и кои да от-
паднат. Възприетият в изследването подход е да се анализират по 3 
публикации на ден от всяка от посочените 11 медии в 14-дневен пе-
риод между 6 и 20 септември 2021 г. Подборът на материалите беше 
съобразен с тяхната тематика – публикациите да бъдат по теми, близ-
ки до вече осъществени проверки от фактчек проекти. Най-голямото 
предизвикателство при анализирането на материалите беше свърза-
но с изготвянето на набор от критерии, чрез които да се установи дали 
е осъществена проверка на фактите преди публикуването им19. Друго 

17 В подбора влизат всички медии с над 10 анализирани публикации към посо-
чения период. Търсеното съотношение при медиите с до 50 публикации е ана-
литичните текстове да бъдат поне 10% от чисто информативните текстове. При 
медии с над 50 публикации търсеното съотношение е 20%.
18 Това са Клуб ‘Z’ , OFFNews.bg и DW – България. Медиите бяха включени в спи-
съка главно заради наблюдения за проверка на фактите по теми с висок общест-
вен интерес, например около пандемията Ковид-19.
19 Изследването търсеше белези на проверка на фактите – проверка на изказва-
ния и други твърдения. Следеше се за позоваване на данни за доказване или оп-
ровергаване на информация от официални документи, прессъобщения, докла-
ди, научни трудове, други публични изказвания, публикации в социални мрежи 
и други медии; допитвания до институции и експерти; използване на данни от 
фактчек проекти; търсене в публични регистри и др.

Проверката на фактите в онлайн медиите в България



204

основно ограничение на използваните методи е, че чрез тях изследва-
нето стигна до набор от медии, които проверяват фактите, но това да-
леч не може да бъде заявено за всичките техни публикации, а по-скоро 
за част от тях. Изследването възприема хипотезата, че е невъзможно 
редакциите да проверяват фактите във всички си публикации поради 
множество причини, сред които и липсата на необходимост за провер-
ка в зависимост от естеството на самата информация.

Предвид посочените ограничения съществува голяма вероятност 
достигнатият списък от 7 медии да не е изчерпателен. Това наложи 
следващата стъпка в изследването – създаването на анкета, която да 
докаже или опровергае постигнатите резултатите дотук, както и съ-
щевременно да ги допълни. За целите на изследването беше създа-
дена специална анкетна карта20. В описанието на анкетата е посочена 
целевата група на респондентите, която е търсена: журналисти, учени, 
медийни експерти и др., които са заинтересовани и от темата и/или 
имат експертиза или наблюдения върху проверката на фактите в он-
лайн медиите в България. Към началото на октомври са регистрирани 
41 отговора, като условието на търсената целева група е изпълнено21. 
Анкетната карта има само два задължителни въпроса в същинската си 
част, по един въпрос в панел22. 

Картата запознава накратко респондентите с извършения анализ и 
стигането до седемте медии. В единствения въпрос със задължителен 
отговор в актуалния за тази част на изследването панел респонденти-
те трябва да посочат дали споделят резултатите от изследването до-
тук – дали и в кои от посочените медии са срещали проверка на факти-

20 Анкетната карта съдържа общо 22 въпроса със закрити и открити отговори, 
разделени в два панела. Първият изследва дейността на специализираните 
проекти за проверка на фактите в България. Вторият изследва проверката на 
фактите в ежедневните публикации на медиите в страната. В първата част на 
настоящия доклад се представят резултатите от втория панел на анкетата.
21 Респондентите, попълнили анкетата, са със солидна експертиза в медийната 
среда в България: 28 журналисти, сред които 5-има главни редактори и 3-има 
разследващи журналисти; 6-има университетски преподаватели в сферата на 
медиите и журналистиката, включително 2-ма професори, доцент, 4-има докто-
ри; 4-има членове на НПО, осъществяващи дейности в сферата на журналисти-
ката; 5-има докторанти и др.
22 С цел събирането на обективни данни всеки въпрос приканва респондентите 
да пропуснат въпроса, ако нямат достатъчно наблюдения и експертиза за отго-
варянето му. 
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те. С цел да се установи дали заради ограниченията на използваните в 
изследването методи са пропуснати медии, въпросът предоставя въз-
можността за добавяне на медии, като условието е респондентите да 
са срещали проверка на фактите в публикациите на медиите от 2019 г.  
насам, каквато времева рамка е зададена с използването на данните 
от медийния контент анализ от 2019 г. Резултатите от този въпрос на 
анкетата потвърждават резултатите от изследването, с което бяха ус-
тановени онлайн медиите в България, които проверяват фактите, пре-
ди да публикуват своите материали, което беше и една от основните 
цели на изследването. От това следва и че успешно е изпълнена науч-
ноизследователската задача в първата част на изследването, а именно 
да се създаде подходяща методика, с която да се стигне до набора от 
медии, които проверяват фактите, преди да публикуват материалите 
си. Спрямо резултатите от анкетата се открояват две медии с най-го-
лям брой отговори на въпроса. Първата е Mediapool.bg, посочена от 36 
респонденти, или 87,8% от всички респонденти. Въпреки че в анкета-
та ясно се разграничава специализирания фактчек проект на медията 
от проверката на факти в ежедневните публикации, е възможно в това 
отношение сред респондентите да е възникнало объркване, което оба-
че не може да бъде отразено в доклада. Втората медия е „Свободна Ев-
ропа“, посочена от 34 респонденти, или 82,9% от всички. При „Свобод-
на Европа“ също има особеност – макар и да не е регулярна, медията 
има рубрика „Кое е вярното“, в която авторите на медията проверяват 
фактите. Рубриката не е обособена и не може да бъде разгледана като 
фактчек проект, поради което не е анализирана във втората част на 
доклада. Наличието на тази рубрика по-скоро не може да бъде въз-
прието като объркващо респондентите обстоятелство, а обратното, че 
медията осъществява проверка в материалите си. 27 респонденти по-
сочват, че са срещали проверка в материали на „Дневник“, а 26 – в „Ка-
питал“. Данните за останалите медии: Клуб ‘Z’ (19 отговора); OFFNews.
bg (17); DW – България (13). От възможността за добавяне на медии 
към списъка са се възползвали няколко респонденти, като са добавени 
общо 8 медии: Bivol.bg (която е посочена 3 пъти), Би Ти Ви (посочена 2 
пъти), Bird.bg, Dir.bg, Euractiv.bg, в. „Сега“, toest.bg, „Булевард България“. 
Освен тези медии един респондент е видял проверка на фактите и в 
разследванията на „Антикорупционен фонд“. Въпреки че публикаци-
ите на тези медии не са анализирани и зад тяхното включване няма 
научноизследователска обосновка, изследването ги добавя към спи-
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съка заради солидната медийна експертиза на респондентите. Докла-
дът констатира особеност при включването на специализираните за 
разследваща журналистика медии Bivol.bg и Bird.bg, сайта Euractiv.bg и 
разследванията на „Антикорупционен фонд“. Тази особеност обаче не 
влизат в обекта на настоящия труд.

Следващият въпрос от този панел на анкетната карта разглежда 
честотата23 на проверка на фактите в публикациите на основните 7 
медии от списъка, като няма задължителен характер. Според данните 
най-много респонденти (7 отговора) са на мнение, че „Капитал“ про-
верява фактите „много често“. С най-много получени отговори „много 
рядко“ е Клуб ‘Z’. 

Графика 1. Честота на проверката на фактите в публикациите 
на посочените медии

Останалите въпроси от този панел на анкетната карта са с отворен 
отговор и събират наблюдения на респондентите върху качеството 
на проверка на фактите в седемте медии. За целите на изследването 
беше потърсена и обратна връзка от редакциите на седемте медии под 
формата на самооценка по зададени критерии, сред които и основните 
предизвикателства при осъществяването на проверката на фактите. 
Към началото на октомври 4 от медиите24 оказаха съдействие в това 
отношение. Анализ на данните за честотата на проверките, на наблю-
денията на респондентите и предоставените данни от редакциите 
ще бъде разгледан в отделна публикация, надграждаща настоящия  
доклад. 

23 Оценъчната скàла предоставя на респондентите 5 възможности за отговор: 
„Много рядко“, „Рядко“, „Средно“, „Често“, „Много често“.
24 Това са DW – България, Mediapool.bg, Клуб 'Z’ и „Свободна Европа“.
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Предвид резултатите от извършените дотук контент анализ, срав-
нителен анализ, анкета и събирането на наблюдения на респонденти 
изследването констатира, че броят на медиите в България, които про-
веряват фактите в ежедневните си публикации като ключов елемент 
на качествената журналистика, е крайно недостатъчен за задоволява-
нето на информационните нужди на обществото от достоверна, точна 
и проверена информация. По този начин докладът изпълнява напълно 
поставената в първата част на изследването цел и доказва водещата 
хипотеза, отново що се отнася до първата част на изследването.

Специализирани проекти за проверка на фактите 
(фактчек)

Към септември 2021 г. в България функционират три фактчек про-
екта: Mediapool.bg (септември 2016 г., с направени досега 77 проверки); 
Провери.AFP (март 2021 г., 63 проверки, сред които и преводи на провер-
ки от другите проекти на медията по света); и Factcheck.bg (май 2021 г.,  
със 17 проверки, една от които е копирана от проекта на Mediapool.bg 
в рамките на медийно сътрудничество). Първите два проекта са ме-
дийни, третият – независим, на неправителствена организация25. И 
трите посочват, че спазват Кодекса на принципите26 на Международ-
ната организация за проверка на фактите (IFCN), който служи за от-
правна точка на всички фактчек проекти в света. Към септември само 
един от проектите е подписал Кодекса – проектът на AFP. Особеност 
на Factcheck.bg е това, че проектът не осъществява само стандартни 
проверки на фактите, а предоставя на аудиторията и друг вид тексто-
ве: материали, разобличаващи актуални дезинформационни кампа-
нии, които се разпространяват вирално в публичното пространство; 
и текстове, обобщаващи фактите по дадена тема с цел информиране 
на обществото и подпомагане на работата на журналистите в процеса 
на търсене на фактите. Въпреки високата добавена стойност на тези 

25 Доколкото проектът предлага медийно съдържание, той може бъде разгле-
дан като онлайн медия и попада в обхвата на настоящото изследване.
26 Кодекс на принципите на Международната организация за проверка на 
фактите (IFCN). Достъпен на: https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-
more/the-commitments-of-the-code-of-principles. 

Проверката на фактите в онлайн медиите в България



208

текстове те не се анализират в изследването поради невъзможността 
да бъдат съпоставени с проверките на другите проекти. 

Като първа стъпка за създаването на методика за анализ и оценка 
на работата на фактчек проектите изследването усвоява отново мето-
да на медийния контент анализ за събирането на емпирични данни 
по различни показатели. За тази цел беше изготвена специална ре-
гистрационна карта с 18 въпроса27. На въпросите, свързани с подбора, 
безпристрастността и честността, източниците, методологията, кон-
текста, корекциите и използваните източници и инструменти за до-
казване или опровергаване на информация, в регистрационната карта 
е отделено място за оценка на работата на проектите за всяка отдел-
на анализирана проверка28. В регистрационната карта са анализира-
ни последните 10 проверки от всеки проект към 30 септември 2021 г. 
Най-голямото ограничение в използвания в тази част метод възниква 
от ограничения брой проверки, които попадат в обхвата на анализа. 
Анализирането на само по 10 проверки от проект обаче се оправдава от 
различния брой осъществени проверки и необходимостта от равноп-
оставеност за направата на обективна оценка на работата на проекти-
те. Най-голямото предизвикателство в използвания подход е свързано 
с оценяването на проверки по зададените критерии29. С цел оценките 

27 Въпросите следят и оценяват спазването на 4 от принципите в Кодекса: без-
пристрастност и честност, прозрачност на източниците, на методологията и на 
корекциите. Изследват се още подборът и резултатите на проверките; поводите 
за проверка; сферата на проверените твърдения; представянето на контекст и 
др. С цел сравнение на резултатите и проследяване на настъпили промени във 
фактчек сферата в България в първата си част регистрационната карта е съ-
образена с картата, изготвена за изследването в труда „Ролята на медиите за 
ограничаването на фалшивите новини (factchecking)“ от 2018 г., в който са ана-
лизирани всички осъществени към тогавашния период 183 проверки от проек-
тите на Mediapool.bg и Нова телевизия. Анализ на тези данни ще бъде разгледан 
в отделна публикация, надграждаща настоящия доклад.
28 Възприетата в изследването оценъчна скàла е шестобална, където 1 е „Много 
лошо“, 2 – „Лошо“, 3 – „Задоволително“, 4 – „Добро“, 5 – „Много добро“, 6 – „От-
лично“. 
29 Към момента на настоящото изследване авторът му е автор и към единия от 
проектите за проверка на фактите в България – Factcheck.bg. При оценяване-
то на проверките подходът на автора е абсолютно обективен, безпристрастен 
и честен. Оценката е осъществена на база експертиза в сферата на проверката 
на фактите.
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да бъдат възможно най-обективни и коректни в панела от анкетната 
карта, разглеждащ фактчек проектите, са обособени въпроси, които 
също имат оценъчен характер. Въпросите изискват от респондентите 
да оценят работата на трите проекта по същите показатели, по които 
проверките са оценени в регистрационната карта на контент анализа, 
като е използвана и същата оценъчна скàла30. Въпросите нямат задъл-
жителен характер. Изследването сравнява получените оценки от два-
та използвани метода паралелно.

Резултатите от контент анализа предоставят обща картина за рабо-
тата на фактчек проектите в България, като същевременно се просле-
дява и разпространяващата се дезинформация в страната. От данните 
става ясно, че 24 от 30-те проверки разглеждат вътрешни за страната 
въпроси. Резултатите от 18 от проверките, или 60% от всички, конста-
тират напълно фалшива или невярна информация. В 7 проверки, или 
30% от извадката, е установена частично невярна или подвеждаща ин-
формация. В 2 материала проверената информация е вярна, а в 3 пуб-
ликации това не може да бъде преценено, тъй като материалите имат 
по-скоро обобщаващ фактите характер. От всичките 25 проверки, уста-
новили напълно или частично невярна информация, 14 са в сферата на 
политиката, в това число вътрешно- и външнополитически процеси; 
13 – в сферата на здравеопазването, което е логично на фона на инфо-
демията и ударното разпространение на дезинформация в България, 
свързана с пандемията на Ковид-19; 5 – в сферата на гражданското об-
щество; 3 – в сферата на икономиката и бизнеса; 2 – в сферата на об-
разованието, и др. В 6 от проверките, свързани с Ковид-19, невярната 
информация е била относно ваксините срещу вируса, а в 2 – относно 
тестовете за установяване на инфекция. Данните установиха 4 провер-
ки, в които са опровергани конспиративни теории, 3 от които са свър-
зани с вируса. Относно поводите за направата на проверките31, в 10 от 
проверките (33%) поводът е изказване/изявление на политик. Оказва 
се, че публикациите в социалните мрежи, които стигат до огромна ау-
дитория, стават по-често повод за направата на проверка в проектите –  
това е така в 12 от анализираните единици, или 40% от всички. Пуб-

30 С разликата, че към оценъчната скàла в контент анализа фигурира и възмо-
жен отговор „Не може да се прецени“. В анкетната карта тази опция е предоста-
вена на респондентите от възможността да не отговарят на въпроса.
31 Поводът за извършването на проверка може да бъде повече от един, напри-
мер изказване на политик, което е направено в платформа на социална мрежа. 
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ликации в медии са станали повод за 8 от проверките. Резултатите от 
анализа показват още, че при 22 от осъществените проверки, или 73% 
от всички, подборът на информацията за доказване или опровергава-
не е бил направен на база висок обществен интерес. При 14 от про-
верките (46%) подборът е направен предвид голямата виралност в ин-
тернет на съобщенията, обект на проверка. Проверките, направени по 
сигнали на читатели, са 4 на брой, или 13% от всички, като такива се 
срещат само в проекта Factcheck.bg. Резултатите установиха само три 
проверки, които не са подписани от автор – първите три материала в 
обхвата на анализа от проекта на Mediapool.bg.

Изследването обръща специално внимание на използваните в 
материалите източници и специализирани инструменти за проверка 
на фактите за доказването или опровергаването на информация. Ре-
зултатите показват, че най-често проектите използват за доказването 
или опровергаването на информация данни от официални документи 
(в 23 проверки, или 77% от всички), както и позоваване на медийни 
публикации (отново в 23 проверки). В 15 материала като източник 
за извършването на проверката са използвани прессъобщения, а в 12 
проектите са се позовавали на публични изказвания. В по 9 проверки 
като източник са използвани позовавания на проверки в други факт-
чек проекти и позовавания на публикации в социални мрежи. Остана-
лите използвани за направата на проверка източници: в 7 проверки –  
позоваване на научни трудове; в 6 проверки – специално допитване до 
институции; в 5 – допитване до експерт; в 2 проверки – допитване до 
бизнеси. В по 3 проверки проектите са проверявали истинността на из-
ображения и видеа. 

Освен заглавна снимка на материалите и трите проекта използват 
допълнителни визуализационни елементи в текстовете си – похват, с 
който се подсилва достоверността на направената проверка. Допъл-
нителни визуализации се срещат в общо 22 от всички анализирани 
проверки. Проектът на Mediapool.bg е единственият, който има скàла 
за оценка на достоверността32 на информацията, като такава е използ-
вана в 8 от проверките на медията. В 1 материал проектът е използвал 
и видеоматериал. Другите два проекта използват значително повече 
визуализационни елементи в проверките си като скрийншоти (екран-

32 Използваната от проекта визуализация може да бъде видяна на този адрес: 
https://www.mediapool.bg/news/static_page/217. 
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ни снимки, често зачеркнати, с цел да се подчертае, че информацията 
на снимката е невярна), видеа, вградени постове от социални мрежи, 
таблици и снимки.

Първият въпрос в панела на анкетната карта, разглеждащ фактчек 
проектите, е със задължителен отговор и разглежда популярността 
на проектите сред респондентите. Спрямо резултатите най-известен 
е проектът Factcheck.bg – 35 респонденти, или 85,4% от всички, са по-
сочили, че за запознати с него. Проектът на Mediapool.bg е познат на 
33 от респондентите, или 80,5% от всички. Най-малко респонденти са 
запознати с работата на проекта на AFP у нас (24 от респондентите, 
или 58,4% от всички), въпреки че е единственият, подписал Кодекса на 
принципите на IFCN и неговите проверки се прикачат към постове във 
„Фейсбук“ с невярна информация, която е била опровергана от провер-
ка, което предполага по-голяма разпознаваемост. 

Резултатите от оценъчните въпроси в контент анализа установя-
ват, че проверката на фактите от трите фактчек проекта, които функ-
ционират в България към септември 2021 г., е качествена и „Много 
добра“33. Според резултатите от контент анализа проектът на AFP е „от-
личник“ сред трите проекта с крайна средноаритметична оценка 5,634. 
Крайната оценка проекта Factcheck.bg e 5,06, или „Много добра“. Оцен-
ката за работата на проекта на Mediapool.bg e 4,13, или „Добра“. Общата 
средноаритметична оценка35 за работата на трите проекта от контент 
анализа е 4,93, или „Много добра“. Според резултатите от анкетата с 
най-висока оценка е оценена работата на проекта Factcheck.bg, който 
има крайна средноаритметична36 оценка от анкетата 4,73, или „Много 

33 Оценъчната система е шестобална, където 1 е „Много лошо“, а 6 е „Отлично“.
34 Крайната средноаритметичната оценка на работата на проектите от контент 
анализа се определя по следния начин: първо, всяка от 10-те проверки на всеки 
проект се оценява поотделно по всеки от зададените 7 критерия по зададената 
оценъчна скàла; второ, по всеки критерий оценките се събират и се делят на 10, 
какъвто е броят на анализираните проверки, за получаването на средноаритме-
тична оценка по отделните критерии; трето, всички получени оценки по отдел-
ните критерии се събират и се делят на броя на критериите за получаването на 
крайна средноаритметична оценка за работата на проекта.
35 Общата средноаритметична оценка се получава, като се съберат крайните 
оценки за трите проекта, след което резултатът се дели на броя на проектите.
36 Крайната средноаритметична оценка от анкетата се изчислява на аналогичен 
принцип: първо, респондентите оценяват всеки проект по зададените крите-

Проверката на фактите в онлайн медиите в България



212

добра“. Крайната оценка на Провери.AFP е 4,65, или „Много добра“, а на 
проекта на Mediapool.bg – 4,17, или „Добра“. Общата средноаритметич-
на оценка37 за работата на трите проекта от анкетата е 4,51, или „Мно-
го добра“. Най-голяма разлика в оценките от двата метода се наблю-
дава при проекта на AFP, а най-малка – при този на Mediapool.bg. Като 
водеща хипотеза за това изследването възприема, че медийният кон-
тент анализ разглежда в подробности по 10 проверки на проектите и 
оценява всяка една от тях поотделно по зададените критерии, докато 
оценката на респондентите в анкетата е по-обща. Въпреки разликите 
обаче изследването възприема двойния подход за оценка на фактчек 
проектите като успешен. Нещо повече, разликите в оценките показват, 
че възприетият подход е обективен и прозрачен. Авторът счита за ред-
но да уточни, че критерият, разглеждащ прозрачността и честността 
на корекциите в проверките, не фигурира в изчисленията на крайните 
и общите оценки. Причината за това е, че в рамките на изследване-
то не бяха установени корекции в анализираните по 10 проверки на 
проектите на AFP и Mediapool.bg. Сред анализираните 10 проверки на 
проекта Factcheck.bg бяха установени корекции в 2 проверки. Медий-
ният контент анализ оцени работата на проекта по този критерий 
като „Отлична“, тъй като и двете корекции са отразени напълно про-
зрачно, честно, обективни са и не влияят върху крайния резултат на 
проверките. Невъзможността работата на проектите да бъде съпоста-
вена обективно по този критерий наложи неговото изключване. Сле-
дователно посочените крайни оценки от анкетата също не отразяват 
оценките на респондентите по този критерий.

В панела от анкетната карта, разглеждащ фактчек проектите, по-
добно на другия панел, също са обособени въпроси с отворен отговор, 
в които респондентите могат да напишат своите наблюдения относно 
работата на проектите. Получените отговори подкрепят досегашните 
констатации за качество на проверките, като някои от респонденти-

рии, като оценъчната скàла е същата; второ, по всеки критерий поотделно се съ-
бират получените оценки и сборът се дели на броя на респонденти, дали своята 
оценка, за получаването на средноаритметична оценка за всеки от критериите; 
трето, за всеки проект поотделно се събират оценките, получени по отделните 
критерии, и се делят на броя на критериите за получаването на крайна средно-
аритметична оценка за работата на проекта според респондентите в анкетата.
37 Общата средноаритметична оценка се получава, като се съберат крайните 
оценки от анкетата, след което резултатът се дели на броя на проектите. 
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те обосновават дадените от тях оценки. Анализирането на тези дан-
ни има добавена стойност за изследването, тъй като установява както 
най-силните страни на проектите, така и техните слабости. На база на 
оценките от контент анализа, анкетата и наблюденията на респонден-
тите резултатите от изследването могат да послужат на практика за 
усъвършенстването на работата на фактчек проектите в страната38. 

Посочените констатации доказват, че изследването изпълнява ус-
пешно и поставените във втората си част изследователски задачи, а 
именно да се създаде подходяща методика за анализиране и оценява-
не на проектите за проверка на факти и проектите да бъдат оценени 
на база създадената методика. По този начин то постига и втората си 
основна цел – да установи качествено какво е нивото на проверката на 
фактите в работата на фактчек проектите, функциониращи в Бълга-
рия. Резултатите от изследването също така доказаха другата водеща 
хипотеза: че фактчек проверките у нас осъществяват качествени про-
верки и изпълняват своята мисия пълноценно. 

Дискусия

В доклада бяха очертани няколко въпроса, които могат да бъдат 
обособени и анализирани в рамките на други трудове. 

В първата част на изследването най-същественият такъв въпрос 
е свързан с допълнителното изследване на публикации на медиите, 
които проверяват фактите, преди да публикуват материалите си, в 
списъка, достигнат при провеждането на контент анализа и последва-
лия сравнителен анализ, и допълнен с отговорите на респондентите 
в анкетата. За по-нататъшното анализиране на публикациите им ве-
роятно ще е необходимо използваните методи да бъдат усъвършен-
ствани. Докладът възприема като успешна създадената методика за 
стигането до този набор от медии, но отбелязва и нуждата списъкът 
да бъде съкращаван или допълван с цел актуалност. Това е и втората 

38 И трите елемента на оценка ще бъдат представени изчерпателно в публи-
кация, надграждаща настоящия доклад. В труда следва да бъдат представени 
обстойно и всички средноаритметичните оценки на трите проекта, получени 
по различните критерии за оценка, с които е стигнато до получаването на край-
ните и общите оценки за тяхната работа.
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най-важна дискусионна тема в първата част на изследването. В тази 
си част изследването има значим принос – извеждайки на преден план 
медиите, които проверяват фактите, то може да послужи като ориен-
тир за обществото за това, от кои медии гражданите могат да получат 
достоверна, точна и проверена информация. Изводите от тази част на 
изследването могат да послужат и като ориентир за медийните регу-
латори и публичните власти в страната за това, в кои медии се наблю-
дава качествена и професионална журналистика като основание за 
подкрепа за осъществяването на тяхната работа и мисия. 

Във втората част на изследването – въпреки че изследването съз-
даде успешна методика за анализ и оценка на работата на фактчек 
проектите, използваните за това методи също могат да бъдат надгра-
дени и усъвършенствани. За целта могат да бъдат приложени подхо-
ди от други подобни изследвания, осъществени в глобален план. Това 
налага дълбочинно анализиране на тези подходи, което може да бъде 
разгледано в отделен труд. При направеното предварително проучва-
не за изследването беше установено също така, че анализът може да 
бъде улеснен с имплементиране на специализирани софтуерни ин-
струменти, като възможностите за това също могат да бъдат разгле-
дани обстойно в обособен труд. Предвид това, че към момента два от 
изследваните фактчек проекта функционират сравнително отскоро, 
извършването на подобно на настоящото изследване не е наложител-
но, тъй като проектите се нуждаят от време, за да осъществят повече 
проверки, които да бъдат анализирани, така че изводите за извърше-
ната от тях работа да бъдат по-комплексни и приложими. Трудът, кой-
то надгражда настоящия доклад и предстои да бъде публикуван, може 
да има значим принос, който да бъде приложен на практика както за 
усъвършенстването на работата на фактчек проектите в България, 
така и за изготвянето и усъвършенстването на подходяща методика за 
анализиране и оценяване на фактчек проектите в глобален план. 
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Заключение

В резултат на направеното изследване може да се заключи, че 
броят на медиите в България, които проверяват фактите, преди да 
публикуват материалите си, е малък и крайно недостатъчен за задо-
воляването на нужди на обществото от достоверна, точна и провере-
на информация. Проверката на фактите е в основата на качествената 
журналистика, а направените изводи поставят под въпрос работата 
на голяма част от медиите в страната, които претендират за качество, 
което е крайно необходимо, предвид тежката криза в медийната среда 
в страната и позициите ѝ в международните журналистически класа-
ции. Въз основа на изследването обаче може да се заключи, че в Бъл-
гария функционират проекти за проверка на фактите, чиято работа е 
качествена и се оценява високо. Проектите изпълняват своята мисия 
пълноценно и успешно и все повече се налагат като нова демократич-
на институция в подкрепа на обществото в цифровата ера, служейки 
като коректив на публичното говорене.
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ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ В ПОМОЩ 
НА ПРОВЕРКАТА НА ФАКТИ: ПРОЕКТЪТ WEVERIFY

Никола Тулечки, Златина Маринова, Андрей Тагарев, 
„Онтотекст“

Abstract. This article presents an overview of the WeVerify project, partly funded by 
the EC's Horizon 2020 program. The project aims at developing intelligent methods, 
tools and services for fact-checking media content and analyzing misinformation. 
Web and social media content is analyzed and contextualized within the wider 
online ecosystem in order to uncover fabricated content through a set of tools for 
multimodal content analysis, social media analysis, micro-targeted fact-checking 
and a blockchain-based public Database of known fakes (DBKF).
Key words: fact-checking, social media, misinformation, DBKF, WeVerify

Увод

Последните няколко години подчертаха централната роля на со-
циалните мрежи и дигиталните медии като цяло в оформянето на 
обществения дебат и възприемането на информацията, отнасяща се 
до актуалните въпроси и политическите дела. Нарастващото влияние 
на дезинформацията и често т.нар. алтернативна медийна екосистема 
върху обществените дебати, поляризацията и тяхното влияние върху 
демокрацията предизвикват особена загриженост. Дори откровените 
лъжи често получават хиляди публикации и споделяния, докато съ-
ответните опровержения често получават сравнително малко внима-
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ние1. Процесът на намиране, проверка и публикуване на новини все 
повече включва наблюдение и анализиране на големи обеми съдържа-
ние от социални медии и онлайн новинарско съдържание. 

Само през 2016 г. лабораторията на Duke Reporters2 установява 
впечатляващо 50-процентно увеличение на глобалната проверка на 
факти от медии, печатна преса, журналисти и независими организации 
за проверка на факти. Такава проверка прави процеса на създаване на 
новини още по-скъп и времеемък. В допълнение към практическите 
умения за проверка, журналистите и медийните организации все по-
вече се нуждаят от инструменти за съвместна проверка, помощ чрез 
интелигентни алгоритми за автоматична проверка на съдържанието 
и способност за бърза проверка дали дадено твърдение или медиен 
материал вече е бил проверен и е с доказано невярно съдържание. 

Спешната необходимост за справяне с всички тези големи предиз-
викателства и разработване на ново поколение инструменти за про-
верка на съдържанието също беше призната на европейско равни-
ще. Независимата експертна група на високо равнище по въпросите 
на фалшивите новини и онлайн дезинформацията, сформирана през 
2018 г., подчертава необходимостта от изграждане на технологии за 
бърза и мащабна проверка на източниците и произхода на съдържа-
нието, както и криминологичен анализ на изображения и видео, за да 
се противодейства на дезинформацията (включително публикуваната 
от новинарски медии), да се документира и оповестява кой я произ-
вежда и популяризира3.

В отговор на тези препоръки представяме отворената платформа 
WeVerify, както и свързаните с нея проектни дейности. Тяхната инова-
тивност се състои в:

• Подобряване на възможностите за проверка на съдържанието 
с по-специален фокус върху анализа на социалните мрежи и от-
криване на т.нар. дълбоки фалшификати (deep fakes)

• Предоставяне на по-бърз и по-мащабен процес за проверка

1 VOSOUGHI, Soroush et al. The spread of true and false news online. Science, vol. 359, 
no. 6380, pp. 1146–1151, 2018.
2 Global fact-checking up 50% in past year. Reporterslab.org [online]. 16 February 
2016. Avalable from: http://reporterslab.org/global-fact-checking-up-50-percent/.
3 A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High 
level Group on fake news and online disinformation. European Commission, 2018.
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• Използване на холистичен, мултимодален работен процес за 
проверка, поддържан от приставка за браузър с отворен код и 
лесен за работа колаборативен инструмент за проверка

• Предоставяне на споделена база данни с вече опровергано де-
зинформационно съдържание, базирана върху блокчейн тех-
нологии. 

Състояние на изследванията и разработките до момента

Най-съвременните инструменти и методи за проверка на съдър-
жанието до голяма степен са фокусирани върху идентифицирането на 
манипулирано или изфабрикувано съдържание, но алгоритмичната 
поддръжка за откриване на „дълбоки фалшификати“ (известни и като 
„синтетични медии“) все още е в начален стадий. Съществува и необ-
ходимост от подходи за мултимодален контекстуален анализ, които 
съчетават метаданни, социални взаимодействия, визуални сигнали, 
потребителски профили и друга информация около даден текстов или 
мултимедиен елемент, така че да се помогне на потребител, който про-
верява неговата достоверност. Примери за онлайн инструменти, които 
често се използват от професионалите, са приставката InVID4 (върху 
която надгражда проекта WeVerify) и YouTube DataViewer5 на „Амнести 
интернешънал“ (Amnesty International). 

Последният предлага извличане на метаданни от „ЮТюб“ и тър-
сене по сходство, базирано на изображения, с помощта на ключови ка-
дри. InVID предлага по-голям набор от инструменти, включително пок-
ритие на други платформи (видеоклипове във „Фейсбук“ и „Туитър“), 
откриване на коментари, които проверяват самото видео, идентифи-
кация на местоположението, базирано на текст, и разширено актуално 
търсене в Туитър“ за всеки интервал от време. 

Същевременно инструментите за идентифициране на източници 
на дезинформация са основно ограничени до откриване на спам бото-

4 TEYSSOU, Denis et al. The InVID plug-in: Web video verification on the browser. 
In: Proceedings of the First International Workshop on Multimedia Verification, New 
York, NY, USA, 2017, MuVer ’17, pp. 23–30, ACM.
5 https://citizenevidence.amnestyusa.org/

Дигитални инструменти в помощ на...



220

ве, както например Botometer6 , който се основава предимно на харак-
теристики на социалното поведение (например честота на туитове, 
използване на хаштаг и т.н.). Съществуващите и завършени проекти и 
инструменти се фокусират предимно върху:

• Проверка и криминалистичен анализ на цифрово съдържание 
(например InVID и REVEAL7)

• Проверка с краудсорсинг (например CheckDesk8) 
• Проверка на твърдения, направени от политици (например 

Politifact9, FactCheck.org10, FullFact11) 
• Гражданска журналистика (например Citizen Desk)
• Хранилища на проверени факти/слухове/уебсайтове (напри-

мер Emergent12, FactCheck, Decodex13) 
• Предварително обучени статистически модели и инструменти, 

които обаче имат недостатъка да не могат да бъдат лесно адап-
тирани от журналистите към нови данни (например PHEME14, 
REVEAL)

Съществуват и немалко инструменти за визуализиране и анализи-
ране на онлайн слухове. Такива са TwitterTrails15, „Hoaxy“16, CrossCheck17, 

6 https://botometer.osome.iu.edu/
7 METAXAS, Panagiotis et al., Using twittertrails.com to investigate rumor propaga-
tion. In: Proceedings of the 18th ACM Conference Companion on CSCW, New York, 
NY,USA, 2015, CSCW’15 Companion, pp. 69–72, ACM. https://revealproject.eu/.
8 https://meedan.com/check
9 https://www.politifact.com/
10 https://www.factcheck.org/
11 https://fullfact.org/
12  FERREIRA, William and Andreas VLACHOS. Emergent: a novel data-set for stance 
classification, In: Proc. of the 2016 conf. of the NAACL HLT, 2016, pp. 1163–1168.
13 https://www.lemonde.fr/verification/
14 LUKASIK, Michal et al. Gaussian processes for rumour stance classification in social 
media, ACM Trans. Inf.Syst., vol. 37, no. 2, pp. 20:1–20:24, Feb. 2019.
15 METAXAS, Panagiotis et al., Using twittertrails.com to in-vestigate rumor propa-
gation. In: Proceedings of the 18th ACM Conference Companion on CSCW, New York, 
NY,USA, 2015, CSCW’15 Companion, pp. 69–72, ACM.
16 SHAO, Chengcheng et al., Hoaxy: A platform for tracking online misinformation. In: 
Proc. of the 25th Int.Conf. WWW Companion, 2016, pp. 745–750.
17 https://crosscheck.firstdraftnews.org/france-en/
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Meedan's Check18 и ClaimBuster19. За разлика от тях обаче нашият фокус е 
повече върху инструменти за мултимодална проверка на съдържание-
то. Също така използването на анализа на социалните мрежи (social 
network analysis, SNA) в практиките за проверка на журналистите спо-
ред нас в момента е недостатъчно проучено. Същевременно той е все 
по-необходим, защото ролята на социалните медии става доминираща 
в разпространението на дезинформационно съдържание и съответно 
журналистите все повече трябва да идентифицират бързо ключовите 
източници, влиятелните лица и мрежи за разпространение. Настоя-
щите инструменти за проверка обаче не позволяват да се правят тол-
кова сложни анализи, които след това да могат да се използват и за 
по-ефективно опровергаване на дезинформация.

Представяне и основни цели на проекта WeVerify

Проектът WeVerify (weverify.eu) разработва платформа и набор от 
инструменти и алгоритми за проверка на съдържанието, обхващащи 
пълния работен процес за проверка на съдържанието. Те са:

• Проверка на съдържанието и източника: проверка на текстови 
твърдения, изображения и видеоклипове; произход на съдър-
жанието и надеждност на източника

• Анализ на дезинформационните потоци: анализ на разпростра-
нението и откриване на общността; ранно откриване на дезин-
формация на периферни платформи (например 4chan, 8chan)

• Разобличаване на дезинформацията: известяване и преду-
преждаване на потребителите, които споделят, коментират 
или харесват дезинформационно съдържание, като им се пре-
доставят доказателства и допълнителен контекст

• Каталогизиране и публикуване: децентрализирана база данни 
с вече опровергани твърдения и доказано манипулирано съ-
държание. 

18 https://meedan.com/check
19 HASSAN, Naeemul et al. Claimbuster: the first-ever end-to-end fact-checking sys-
tem. Proceedings of the VLDB Endowment, vol. 10, pp. 1945–1948, 08 2017.
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Следва подробно представяне на отделните компоненти според 
извършваните дейности.

Анализ на истинността и позицията 
на онлайн разговорите

Онлайн разговорите (понастоящем само в „Туитър“) могат да бъ-
дат анализирани и маркирани спрямо тяхната достоверност с помощ-
та на алгоритъм за класификация на истинността на слуховете20. Той 
представлява невронна мрежа, която класифицира публикацията, 
инициираща разговора, в три категории: вярна, невярна или непрове-
рена/несигурна. За да помогнем при определянето на достоверността 
на изходната публикация (туит в този случай), използваме алгоритъм, 
който класифицира позицията на всеки отговор (коментар), като оп-
ределя дали потребителят е съгласен, несъгласен, задава въпрос или 
предоставя коментар към оригиналната публикация. За да предадем 
резултатите от алгоритъма по лесен за разбиране начин, изградихме 
уеб базиран графичен потребителски интерфейс, който може да се из-
ползва самостоятелно или лесно да бъде интегриран в други инстру-
менти за проверка или като част от приставката за браузър .

20 AKER, Ahmet, Alfred SLIWA, Fahim DALVI, and Kalina BONTCHEVA. Rumour veri-
fication through recurring information and an inner-attention mechanism. Online So-
cial Networks and Media, vol. 13, 2019.
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Фиг. 1. Екран от приставката INVID, показващ позициите спрямо туит 
на Еманюел Макрон

Фиг. 2. Екран от INVID, показващ облак с хаштагове открити в реакциите 
към 1 туит на Еманюел Макрон
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За да започне процеса, журналистът въвежда URL адрес на туит; 
инструментът след това извлича съдържанието, отговорите и инфор-
мацията за потребителския профил и ги обработва. Шрифтът на поста, 
който се проверява, е оцветен според преценката на алгоритмите за 
анализ на достоверността. Различните нива на интензитет на цвето-
вете отразяват степента на сигурност на алгоритъма в неговата пре-
ценка. Разбира се, автоматичната преценка е просто предложение, 
което журналистът може лесно да отмени ръчно, след като е разгледал 
представените доказателства. Ръчната преценка ще бъде незабавно 
съхранена в базата данни, което и ще позволи на класификатора да 
се актуализира посредством прясно анотирани данни. Журналистът в 
момента може да прави два вида анотации: 

– да дава пояснения относно достоверността на самия слух: дали е 
верен, неверен или непроверен, като журналистите се насърчават да 
предоставят доказателства за тази преценка;

– да коментира позицията на отговорите в темата; позицията на 
отговора може да е подкрепа, отричане, въпрос или коментар.

Визуален анализ на мрежи за дезинформация

В рамките на WeVerify се разработват методология и инструмен-
ти за подпомагане на идентификацията и проследяването на потоци 
от дезинформация, базирани на анализ на социалните мрежи (SNA). 
Първоначалните експерименти се основават на неявни мрежи в „Ту-
итър“ (например препубликувания, споменавания, отговори). След 
това работата бе продължена в посока обобщение до други платфор-
ми на социални медии и имплицитни мрежи, както и поддръжка за 
проследяване на мултимедийно съдържание, като се използва както 
мрежов подход, базиран на актьори, така и мрежов подход, базиран на 
съдържание. Разработен е уеб базиран интерфейс за визуализиране на 
дезинформационни общности и информационни потоци. 
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Фиг. 3. Мрежова диаграма, показваща активността около избран акаунт 
в „Туитър“

Той изобразява мрежа, центрирана около избран от проверява-
щият акаунт. Различни цветове на възли и дъги в мрежата се използ-
ват за представяне на различни общности, които са идентифицирани 
автоматично, като се използва методът за откриване на общности на 
Лувен21. Ако потребителят щракне върху дадена общност, ще може да 
види облак от думи, характеризиращ тази общност, извлечен от тек-
стовете на потребителския профил. Изброени са и акаунтите, които са 
най-тясно свързани с избрания акаунт. 

Възможно е да се ограничи мрежата за дезинформация до опреде-
лен период от време и по този начин да се наблюдават нейната про-
мяна и еволюция във времето. За да се даде възможност за по-добро 
проследяване на разпространяващото се съдържание, се изследва 
възможността за интеграция на методи за извличане на сходни (или 

21 BLONDEL, Vincent et al. Fast unfolding of communities in large networks. Journal of 
stat. mechanics: theory and experiment, vol. 2008, no. 10, pp. P10008, 2008.
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почти) идентични изображения и видеоклипове22 в анализа на дезин-
формационния поток чрез генериране на връзки между акаунти, кои-
то споделят почти идентично съдържание. Освен че поддържат ана-
лиз на дезинформационни потоци за мултимедийно съдържание, тези 
функционалности могат да се използват за проверка на мултимодално 
съдържание, като позволяват да се извършва анализ върху групи от 
почти дублиращи се публикации вместо върху изолирани елементи.

Приставка за браузър за проверка на съдържание

Приставката за браузър за проверка на съдържанието (InVID
WeVerify Verification Plugin) е нова преработена версия на приставката 
за проверка на съдържание, разработена по проект InVID23, която досе-
га е била изтеглена и използвана от над 50 000 потребители. 

Фиг. 4. Различните функции на приставката INVID

22 KORDOPATISZILOS, Giorgos et al. Visil: Fine-grained spatio-temporal video similar-
ity learning. In: International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019.
23 TEYSSOU, Denis et al. The InVID plug-in: Web video verification on the browser. 
In: Proceedings of the First International Workshop on Multimedia Verification, New 
York, NY, USA, 2017, MuVer ’17, pp. 23–30, ACM.
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Приставката за браузър е замислена като „швейцарско ножче“ (съ-
държащо универсален набор от функции и функционални възможнос-
ти), което помага на журналисти, проверяващи факти защитници на 
човешките права и др. да анализират и опровергават дезинформация. 

Фиг. 5. Резултати от инструмента за криминалистичен анализ 
на изображения

Приставката включва инструменти за видеоанализ, извличане на 
ключови кадри от видео, изследване на миниизображения на „ЮТюб“ 
за видеоклипове, удобно за потребителя разширено търсене в „Ту-
итър“, лупа за уголемяване на изображения, преглед на метаданни Exif 
и криминалистичен анализ на изображения. 
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Фиг. 6. Екран от инструмента за криминалистичен анализ на изображения, 
допълнен с модул, който използва изкуствен интелект за откриване 

на манипулации

В рамките на проекта работата по приставката включва нови функ-
ционалности за анализиране на разпространението в социалните мре-
жи, анализ на миймове (от английски –memes) и онлайн реклами, за да 
се извлече текстът от тях автоматично. Така извлеченият текст след 
това може да бъде изпратен до „Гугъл транслейт“ (Google translate) 
например, за да помогне на журналистите да разберат какво се казва, 
ако не владеят въпросния език. Възможно е също така да се индексира 
изображението с ключови думи или пълния мийм/реклама за по-къс-
но извличане или търсене. Инструментите за анализ на слухове и на 
социални мрежи, представени по-горе, също са интегрирани, след като 
преминат потребителско тестване и усъвършенстване.
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Truly Мedia – работна среда 
за колаборативна мултимодална проверка

Truly Media е платформа за съвместна проверка на съдържание, 
която позволява на потребителите да намират, организират и съв-
местно да проверяват съдържание, идващо от социални медии или 
други цифрови източници. Функционалностите на платформата изця-
ло покриват работния процес по проверка на твърдения и новини24, 25. 

Работният процес включва следните стъпки: 
1. Намиране на съдържание: а) прихващане на „потоци“ от съдър-

жание от различни източници в социални медии като „Туитър“, „Фейс-
бук“, „ЮТюб“ или „ВКонтакте“; б) анализ и прецизиране на тези потоци 
чрез широк набор от филтри като местоположение, време, източник и 
език; в) бърз преглед на елементи и допълнителна информация. 

2. Организиране на съдържание: а) създаване на колекции от съ-
държание за специфични разследвания, определяйки екипа от експер-
ти, които ще имат достъп до тези колекции за съвместни дейности;  

24 COOK, John, Stephan LEWANDOWSKY. The debunking handbook, 2011.
25 SILVERMAN, Craig. Verification handbook, 2015.
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б) добавяне на съдържание към тези колекции, като се избира съдър-
жание от потоци, социални медии („Туитър“, „Фейсбук“, „ЮТюб“), локал-
ни файлове или URL адреси уебстатии; в) обмяна на мнения за съдър-
жание в определена колекция чрез чат и съобщения в реално време;  
г) лесно разглеждане на съдържанието, като се прилагат различни 
филтри и се добавят тагове и бележки към елементите на колекцията. 

3. Проверка на съдържанието: а) бързи анализи за източника на 
артикула; б) извличане и визуализиране на полезна информация с 
набор от мощни инструменти като Google Maps, WolframAlpha, TinEye, 
Mapillary и много други; в) анотиране на елементи (включително 
изоб ражения и видео) по структуриран начин, като се съхранява за-
пис на всяка промяна в анотациите; г) сътрудничество чрез чат и съ-
общения в реално време с екипа. Truly Media се свързва с TruthNest26, 
което позволява на потребителите да изпълняват голям брой анализи 
в „Туитър“ съдържание, за събиране на допълнителна информация за 
конкретни акаунти, свързани с фалшиво съдържание.

26 www.truthnest.com
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DBKF – споделено хранилище 
с вече опровергано съдържание 

Все по-често онлайн дезинформацията съдържа по-стари изобра-
жения и видеоклипове или вече опровергани фалшиви твърдения27. 
За да улесним намирането им, ние създаваме DBKF, база данни с вече 
опровергана дезинформация. Съдържанието на базата се попълва 
и актуализира както от инструментите за проверка, разработени в 
WeVerify, така и от опровержения, публикувани от организации за про-
верка на фактите. Базата данни в WeVerify съдържа подробна инфор-
мация за вече разкрито съдържание, което е представено с помощта 
на разширена версия на схемата за метаданни ClaimReview28. Важно е, 
че самата база данни не съхранява съдържанието, а само метаданни, 
описващи съдържанието: неговия тип (статия, изображение, видео и 
т.н.), местоположение, идентификация (въз основа на хеш стойност) и 
накрая синтез на самото опровергано твърдение. 

27 MEZARIS, Vasileios et al. Video Verification in the Fake News Era. Springer, 2019.
28 https://schema.org/ClaimReview
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В допълнение, базата данни съдържа това, което наричаме 
„Действия за проверка“. Това са оценки на достоверността, направени 
от журналисти или специалисти по проверка на част от съдържанието. 
Те включват класифициране на съдържанието като невярно, 
подвеждащо, неподлежащо на проверка и т.н., както и допълнителна 
информация (например подкрепящи доказателства, използвани 
източници и разсъждения) и съответен контекст. За да се гарантира 
целостта на данните, базата данни е подобрена с блокчейн регистър. 
Всеки път, когато журналист записва опровержение в DBKF, се създава 
съответен запис в блокчейна. При извличане на съдържанието от 
базата данни стойности от блокчейна се използват като потвърждение, 
че съдържанието е непроменено. 

DBKF предоставя множество филтри (като език, източник на 
опровержението, теми и др.) и възможности за търсене на съдържание 
както по ключови думи, така и по степен на сходност с вече запазено 
мултимедийно съдържание.

Заключение и бъдеща работа

В заключение, когато става въпрос за разбиране на онлайн дезин-
формацията и нейното въздействие върху обществото, все още има 
много нерешени въпроси. Проектът WeVerify има за цел да се справи с 
някои от тях. От особено значение е изучаването на динамиката на вза-
имодействие между източници на дезинформация и мрежи, усилващи 
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разпространението ѝ. Това би помогнало да се определи по-добре как-
ви видове съобщения водят до разпространение на дезинформация, 
кои акаунти набират много последователи и ретуитове, доколко чо-
вешко е поведението на успешните профили, както и дали някой от 
тези акаунти е свързан с алтернативната медийна екосистема и как. 
Друг фокус са синтетичните медии (известни още като „дълбоки фал-
шификати“), използването им в онлайн дезинформационни кампании 
и разработването на методи за машинно обучение за тяхното откри-
ване. 

Това изследване е частично подкрепено от Европейския 
съюз по споразумение за отпускане на безвъзмездни сред
ства № 825297 WeVerify
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