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НЕРАВНАТА БИТКА С ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ
доктор Габриела Наплатанова
телевизионен журналист
Медийната среда е новото когнитивно бойно поле. Фалшивите новини са сред оръжията на това бойно поле. Авторите на монографията са
се заели с амбициозната задача да класифицират и систематизират стотиците проявления на фалшивата новина – от сензационната журналистика,
през псевдонауката до изключително опасното явление Deep Fake, което
с използването на изкуствен интелект и най-съвременните технологии за
генериране на изображение прави възможно фалшивата новина да бъде
произнесена от реална личност.
Трябва ли вече да вярваме на очите и ушите си в глобалната информационна среда? Простият отговор е да не се доверяваме само на един
канал, по който получаваме информацията, а да търсим потвърждение и
от втори източник. В епоха, когато всеки онлайн потребител е медия, фундаменталното правило на журналистиката да се проверява от две и повече
места получава допълнителна тежест. Нарастват предизвикателствата пред
журналистиката, която към своята информационна и образователна функция придоби ролята на проверител на факти и създаде платформи, които да
опровергават фалшивите новини. Пред политиката също нараства моралната отговорност да не легитимира подобен тип онлайн съдържание, което
черпи сили от страховете и предразсъдъците на хората.
Големите онлайн платформи вече създадоха механизми, с които да
блокират фалшивите новини, но битката с тях е неравна. Те се разпространяват в пъти по-бързо от реалната новинарска информация, която се
позовава на реални хора, цитира официални източници и проверява достоверността на публикуваното, а зад тези информации стоят истински журналисти, проверени факти и събития, за които медията залага името си.
Европейската комисия отдавна ориентира стратегията си не просто
към фалшивите новини, а към борбата с дезинформацията онлайн. Оказва
се, че според проучване на Би Би Си в 18 държави 79% от потребителите
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в Европейския съюз не правят разлика между реална и фалшива новина.
Авторите на монографията посочват начините, по които такава идентификация може да бъде направена. Фалшивите новини са алгоритъм, те се
разпространяват в пъти по-бързо от реалните новини и винаги са свързани
не само с пропаганда и дезинформация, но и с осигуряването на сериозни
приходи за своите създатели. Те създават у потребителите апетит към сензационно, скандално съдържание. Самите потребители често съзнават, че
разпространяват фалшиви новини, но го правят от перспективата на една
желана действителност – „новините, каквито биха могли да бъдат“.
Борбата с фалшивите новини изисква всеобхватен подход, защото
това явление експлоатира най-дълбоките комплекси на хората и печели от
недостатъците ни като суета, алчност или мързел в онлайн пространството. Тези пороци няма как да бъдат изкоренени от потребителите, които ги
разпространяват целенасочено или неволно, но с по-висока дигитална грамотност и хигиена фалшивите новини могат да бъдат ограничени. Това е
необходимо условие, за да се предотврати манипулирането на големи групи хора, което да предизвика масова психоза, политически сътресения и
дори въоръжени конфликти. Вярвам, че книгата, която държите в ръцете
си, е една от стъпките в тази посока и пожелавам на авторите успех в трудната изследователска задача да намалят влиянието на фалшивите новини.
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ПЛАШЕЩО МАЛКАТА КРАЧКА ДО ДЖОРДЖ ОРУЕЛ
Любомир Йорданов
журналист, експерт в областта на медиите и националната сигурност,
бивш член на УС на СБЖ
След Втората световна война в света настъпва небивал икономически и политически подем за възстановяване и заличаване на последиците от войната, съпътстван от развитието на науката и технологиите,
намерили връх в ядрената технология и оръжия и излизането на човека
в Космоса. От своя страна постиженията в икономическата област водят
до стремглаво развитие на културата и изкуствата, окрилени от чувството
за свобода. До голяма степен прогресът е стимулиран от откритата конкуренция на два идеологически обосновани модела на икономическо и
социално развитие – капиталистически и социалистически, които разделят света на две големи общности. Третата общност – т.нар. развиващи
се страни, гравитират около основните две. Нарастването на противопоставянето между тях поражда заплахата от трета световна война и ядрен
конфликт. Постигнатият ядрен паритет и осъзнаването на невъзможността една от страните да победи в подобен конфликт, без да претърпи нечувани дотогава щети и последици, кара политиците да седнат на масата за
преговори.
От този етап нататък идеологическото противопоставяне се измества
в полето на икономическото, политическото и конвенционалното военно
съперничество. Истинската война започва да се води в полето на пропагандата с всички средства, включително с приоритетното афиширане на
подбрана информация, с дезинформация и дезориентация. Те са поднасяни
все по-широко и от двете страни, благодарение на развитието на средствата за масова комуникация – радио, телевизия, кино. Стига се дори дотам,
че и успехите в Космоса стават неразделна част от пропагандата чрез утвърждаване или отричане на определени постижения. Рухването на Берлинската стена слага край на този период и на този вид съперничество и
изправя света пред нови предизвикателства.
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Загубата на паритет и стабилност, бързото формиране на множество
центрове на влияние и развитие в света, на нови ядрени сили пораждат
противоречия, които се опитват да намерят решения в локални и междурелигиозни конфликти. Стари и нововъзникнали проблеми противопоставят
Изтока на Запада и Юга на Севера. Тероризмът се превръща в оръжие на
слабите, а войната на дроновете – в оръжие на силните. Все по-често започват да се използват хибридни войни за постигане на краткосрочни и
по-дългосрочни цели. Бурното развитие на комуникациите и интернет подпомагат това.
Заета с новите предизвикателства, политическата класа загърби икономическите и социалните проблеми на своите народи. И както много пъти
в различни исторически периоди, се обърна към национализма като средство за тяхното екстремно обединение и мобилизиране за постигането на
своите цели. Това създаде вълна от недоверие към голяма част от представителите на политическата класа. Използваните от дълго време словесни
конструкции с позоваване на принципите на демокрацията, неподкрепени
от реални дела, започнаха да отблъскват и разединяват хората. Преследването на Асандж, който пусна в Световната мрежа огромно количество
дипломатически доклади и кореспонденция между държавни институции,
не бе прието еднозначно. В изтеклата информация се дават реални оценки,
понякога крайно смущаващи със своята откровеност, на междудържавни
отношения, ключови политици и личности, които често тотално се разминават с официалните оценки и декларираните отношения.
Двуличието в неофициалното и официалното представяне на фактите
и проблемите породи недоверие освен в институциите и политиците, и в
официалните медии и източници на информация. Устремени към истината
и в желанието да се преборят с проблемите на битието си, нашите съвременници, особено от по-младите поколения, се обърнаха към Световната мрежа в търсене на неформални медии и източници на информация.
Милиони блогъри – без знания, без аналитични способности, без истинна информация, започнаха да коментират на драстично ниско ниво и без
да цитират първоизточници всякакви теми – от свързаните с готварството
до националната сигурност. Голяма част от тях изопачават информацията
според собствените си цели и виждания за света, без да се интересуват от
истината. Често те са водени и от най-обикновена суета и желание да се
чувстват значими и интересни за околните и познатите си.
Устремена към този нов световен ресурс, в който рекламата откри
широко поле за високоплатена изява, Световната мрежа посрещна своите
потребители с концентрация на икономически, търговски, политически,

8

екологически и още куп други интереси, които носят невиждани печалби.
За да се умножат тези печалби, бяха откраднати личните данни на милиарди граждани по света. На базата на техните обработени и анализирани от
суперкомпютри интереси и наклонности, чрез ботове персонално започнаха да им се предлагат реклами и търговски сайтове. Престъпният свят не
закъсня да се възползва от предлаганите в мрежата неограничени възможности за измама и забогатяване, без да носи отговорност.
Политиците също поискаха своя дял от възможностите на интернет.
Те осъзнаха, че в имагинерното поле на Световната мрежа личностите са
незащитени пред фалшивите новини, изкривяването на информацията и
дезинформацията. И побързаха да се възползват от огромните бази данни,
за да насочат чрез ботове към конкретни избиратели печеливши послания,
понякога дори взаимно противоречащи си. Посланията бяха съобразени
със споделените от потребителите на социалните мрежи мнения. И така,
независимо от политическите им възгледи, гражданите са манипулирани
да гласуват в полза на точно определен политик по време на избори или
на референдуми. Подобна мащабна политическа манипулация поставя под
въпрос самите устои на демократичното общество. Това показа разследването на дейността на британската фирма „Кеймбридж Аналитика“. Журналистическо разследване на британския Channel 4 хвърли светлина над
случващото се с извлечените данни на повече от 50 млн. Фейсбук потребители. Марк Зукърбърг – създателят на социалната мрежа, бе призован от
правителствата на САЩ и Великобритания да даде показания по случая.
В хода на разследванията стана ясно, че фирма „Кеймбридж Аналитика“ е получила достъп до данните на 230 млн. американски гласоподаватели, които е таргетирала с хиляди персонално създадени реклами във връзка
с изборите за президент в САЩ. Уволненият директор на фирмата Александър Никс казва, че видеоматериалите, показващи в неизгодна светлина
кандидата на демократите Хилари Клинтън, са изгледани над 30 млн. пъти.
Гласоподавателите не са имали представа, че те произлизат от кампанията
на кандидата за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп, тъй
като са пускани от различни дъщерни компании на „Кеймбридж Аналитика“. Координация между кампанията на кандидата за президент и подобни
компании е незаконна според изборните закони на САЩ.
„Филтрирането на новините води дотам, че вие губите своята сигурност. Този, който ви предоставя новините: медия или мрежа, знае за
вас не само кой е любимият ви политик, но и какво би ви накарало да
го харесвате повече, къде сте били вчера... от тук до обрисуваното от
Джордж Оруел остава една плашещо малка крачка“, предупреждават ав-
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торите на монографията „Фалшивите новини“. „Можем да се опитаме да
се предпазим от дезинформация, като поддържаме критичен ум, активно
избираме своите източници и правим проверка с доказани медии – съветват те. – Фалшивите новини са социален проблем, който няма да бъде
решен с няколко бързи клика.“
Бих казал, че фалшивите новини са инструмент на различни страни в зараждащото се ново геополитическо противоборство. Монографията „Фалшивите новини“ е изключително актуална и необходима и излиза
точно в подходящия момент, за да отговори на много „парещи“ въпроси. В
забележителния си труд „Стратегическата визия“ от 2011 г. американският
геополитически стратег Збигнев Бжежински дава оценка на съвремието:
„Светът днес е интерактивен и взаимнозависим. За съжаление, големите
сили все още не успяват да реагират адекватно на новите и все по-тежки
предизвикателства към общото благоденствие – екологични, климатични,
социално-икономически или демографски. А без геополитическа стабилност всеки опит да се постигне необходимото глобално сътрудничество е
обречен на провал. Променящото се разпределение на глобалната сила и
новият феномен на масово политическо пробуждане влияят по свой начин
върху неустойчивостта на съвременните международни отношения.“
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УВОД
Лъжите се разпространяват по-бързо от истината!1 Това не е афоризъм, а заглавие на научна статия, в която се изследва вероятността от
разпространението на фалшивите новини в социалните мрежи. В нея се
изследват тенденциите в 126 000 фалшиви новини, разпространявани
в Twitter, споделени от 3 млн. души в периода 2006 – 2017 г. Оказва се,
че най-споделяният 1% от фалшивите новини се разпространява между
1000 и 100 000 души, докато истинските новини по изключение достигат
1000 души2.
Броят на научните публикации, разглеждащи това явление, нараства
значително през 2014 г. след събитията в Украйна. Впоследствие референдумът за Брекзит, президентските избори в САЩ през 2016 г. и войната в
Сирия превръщат фалшивите новини и дезинформацията в изключително
важен въпрос за националната сигурност на държавите. Именно на решаването на този проблем в рамките на нашата страна е посветен настоящият
труд. В него ще бъде направен опит за теоретично осмисляне на феномена
за създаването и разпространяването на „фалшивите новини“ и дезинформацията в съвременното информационно пространство като елемент от
проявленията и реализирането на хибридните заплахи. Настоящият труд
се опитва да класифицира и предложи приложен инструментариум за откриване и борба с фалшивите новини, който да послужи в работата на една
бъдеща функционална лаборатория за изследване на рисковете и хибридните заплахи за националната сигурност на Република България.

Vosoughi, Soroush, Deb Roy, Sinan Aral. The spread of true and false news online. Science,
9 Mar 2018, Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151. DOI. 10.1126/science.aap9559
2
Ibidem.
1
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Първа глава
ИНФОРМАЦИЯ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ФАЛШИВИ НОВИНИ
Използването на термина „фалшиви новини“ е сравнително нова тенденция, която получава широк отзвук по време на американската предизборна кампания между Хилъри Клинтън и Доналд Тръмп. Необходимо е
да се отчита, че използването на дезинформацията и пропагандата – предшественици на фалшивите новини, е доста по-отдавна.
Факт е, че фалшивите новини не са ново явление. Под някаква форма
дезинформацията и пропагандата винаги са съществували. Както отбелязва папа Франциск в своето послание за деня на социалните комуникации,
първата фалшива новина е от ранните библейски времена3. Ева е изкушена
да откъсне ябълката от райската градина, подведена от целенасочената дезинформация на дявола, приел образа на змия.
Ако все пак не сте съгласни с версията, че змията е първият автор на
фалшиви новини, можем да погледнем в древния Египет. Фараон Рамзес II
(1279 – 1213 г. пр.н.е.) измисля хитър пиар ход, след като се проваля в сражение с хетите. Връщайки се от битката, той заповядва да изработят триумфални изображения за „великолепната му победа“, които се появяват в
многобройните храмове. Поданиците дори не разбират за неговата загуба!4
Римският император Октавиан Август (27 г. пр.н.е. – 14 г.) дължи възкачването си на трона на политическа кампания, която очерня съперника
му Марк Антоний. Октавиан го представя като пияница, женкар и марионетка на Клеопатра и дори фалшифицира документ, в който Антоний иска
един ден да бъде погребан в Египет5.
Още през VI век пр.н.е. древнокитайският пълководец и философ
Сун Дзъ обяснява в своя трактат „Изкуството на войната“, че важността
Послание на папа Франциск за деня на социалните комуникации. http://caritas-sofia.
org/bg/news/
4
Златева, Минка. Мостове към консенсуса: Пъблик Рилейшънс, журналистика и медии: проблемни области и конфликтни зони. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008, с. 47. ISBN 954072709X
5
Воденичарски, Сашо. PR не е от вчера. София: Софттрейд, 2019. ISBN 978-954-334-229-7.
3
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на измамата и лъжата в конфликтите е от особено значение. Той обръща
специално внимание на необходимостта от компромис между истината и
лъжата, за да се превърнат фалшивите новини във възможно най-достоверни и ефективни.
През I век фалшивите новини са използвани, за да оправдаят римските гонения срещу християните.
През Средновековието и в съвремието същите механизми се прилагат на различни равнища в обществата, където слуховете и лъжите се
разпространяват бързо и властите не се колебаят да използват множество
и неоснователни шумове в общественото пространство, където в по-голямата си част се формират.
През ХVIII век примерите на засилване или непрекъснато реинвестиране на правилата и напътствията на Сун Дзъ – манипулирайте за по-добър
контрол, са доста и широко разпространени в ежедневието.
С развитието на печата и нарастването на публикациите, свързани с политически мнения или призиви за промени, този феномен придобива нови мащаби. Манипулирането на информацията започва да
се използва в различни революционни събития и граждански войни за
пропагандни цели. По този начин започват борба и конкуренция между
кореспондентите за написването на повече памфлети и новини, извлечени от слухове, от улицата и непотвърдени по отношение на тяхната
истинност.
Налага се тенденцията за дискредитирането на публични личности
посредством подкопаване на репутацията им в общественото пространство. Утвърждава се принципът: „След като слухът е споделен от най-голям брой читатели, той става информация и следователно придобива достоверност“ (рис. 1).
С експоненциалното развитие на пресата явлението набира скорост,
особено в несигурни и кризисни периоди и преди всичко икономически.
Това води до огромни финансови приходи за издателствата и техните
собственици. По този начин са създадени средства за манипулиране посредством преминаване на финансови капитали в ръцете им. Така качествената и количествената промяна на разпространяването на информацията
променя правилата за нейното използване и прилагане. Тази тенденция
намира широко приложение най-вече при събитията с военен характер, където се реализират и политически, и икономически цели. Отсъствието на
практически опит води до използването на различни способи за тяхното
прилагане и манипулиране на информацията – чрез пресата, по въздуха
чрез листовки и пропагандни материали, между отделните бойци и други.
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Рис. 1. Мъж разпространява фалшиви новини чрез пресата –
Фредерик Опер, сп. Puck Magazin, 1894 г.
Ще направим кратък преглед на съвременното историческо развитие на дезинформацията през последните години и най-вече какво е
влиянието на фалшивите новини сред армията и върху процесите на сигурността и воденето на военни действия. Разглеждането на източниците
за информация ще позволи да бъде хвърлена светлина върху циркулиращите техники за доминантност и формиране на общественото мнение.
Днес една от най-престижните американски награди за журналистика е „Пулицър“. Тя носи името на издателя, редактора и журналиста
Джоузеф Пулицър, дарил средствата за нейното създаване, но малцина
знаят, че той е и бащата на „жълтата“ журналистика. Именно Пулицър
въвежда похватите на драматизирането и свръхемоционалното описание
на събитията, които оживява в познатите заглавия с много удивителни.
Първият класически пример за издание, публикуващо фалшиви новини,
е списание „Ню Йорк Сън“. То е и първото, което разчита повече на рекламата,
отколкото на продажбите6. Впоследствие редица медии започват да публикуват сензационни заглавия, които съобщават за дете прилеп, родено в пещера,
или за дете, отгледано от глутница вълци. В съвременните онлайн медии този
подход е наречен „кликбайт“ (англ. clickbait – примамка, стръв за кликвания) и
се прави с цел повишаване на трафика, което не е синоним на фалшивите новини, но според редица изследвания корелацията между двете явления е 98%.7
6
7

Фалшивите новини. – В: Списание 8, 2018, № 11.
Фалшивите новини....
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Рис. 2. Карикатура от XIX век в сп. Puck Magazin, показваща целта
на фалшивите новини
Един от най-мащабните примери за фалшиви новини, довели до
масова паника, е радиопиесата на Хърбърт Уелс „Война на световете“,
излъчена на 30 октомври 1938 г. по Си Би Ес (сн. 1). Актьорите създават
илюзията, че марсианци нападат Земята и улиците на САЩ се изпълват
с ужасени хора, което отнема доста време на властите да овладеят масовата психоза8. Това е типичен пример за влиянието на информационните
технологии над сигурността на гражданите. За разлика от тогавашното
радио днес социалните медии в интернет имат далеч по-голяма сила. Те
могат да се използват като оръжие за масово поразяване на човешката
психика.
През Втората световна война (1939 – 1945) науката за пропагандата и
манипулацията достига небивал разцвет. Известни са думите на д-р Йозеф
Гьобелс, че една лъжа, повторена 100 пъти, става истина9. Все пак основните инструменти по онова време са разхвърлянето на позиви и излъчванията
по радиото, които целят да деморализират противника.

Cantril, H., G. Hazel, H. Herta. The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of
Panic: with the Complete Script of the Famous Orson Welles Broadcast. N.J.: Princeton
University Press, 1940.
9
Goebbels, P. J. Wilhelm von Schütz als Dramatiker. Ein Beitrag zur Geschichte der
Romantischen Schule. [Dissertation], 1921.
8
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Сн. 1. Американският актьор, сценарист, режисьор и продуцент Орсън
Уелс разказва пред репортери идеята си за „Война на световете“ (1938 г.)
С навлизането на интернет технологиите е отворена нова страница в
разпространяването на дезинформация и фалшиви новини. Забелязва се,
че по време на хибридни конфликти, като гражданската война в Украйна и
Сирия, хората губят доверие в медиите10, тъй като информационното поле
се изпълва с много невярна информация. Всеизвестно е, че в случай на
конфликт се прилагат подобни хибридни тактики, които да предизвикат
объркване сред противника и да поддържат морала на привържениците.
Както споменахме, темата за фалшивите новини и силата на тяхното влияние не само в политическия, но и в икономическия и социалния живот на обществата получава нов рестарт най-вече по повод на
външното влияние върху предизборната кампания на Доналд Тръмп.
Полученият ефект дава повод за още по-широко присъствие на темата
в средствата за масова информация. На политическо ниво тя веднага
получава развитие в предприетите мерки от френския президент Еманюел Макрон да въведе законодателни промени за борба с фалшивите
новини. Направени са и опити проблемът да излезе извън границите на
Франция, на международно равнище.
Joint Publication 1-02: US Department Of Defense Dictionary of Military and Associated
Terms, February 2018.
10
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След законодателното отхвърляне на предложенията от френския Сенат (поради наличието им в закони от 1881 г. относно свободата на пресата,
разпоредби на Наказателния и Избирателния кодекс) може да се изтъкне,
че фалшивите новини на съвременния етап и най-вече в политическия живот са преди всичко част от политическата динамика, целяща да привлече
внимание върху себе си и да завладее медийна територия, като така се инвестира в публичното пространство за привличането на нови политически
привърженици и гласоподаватели. По този начин, деактивирайки вече стари методи, се цели създаването на ново политическо оръжие, което да бъде
използвано в политическите кампании, да въздейства върху емоциите на
избирателите и да води до подкрепа, далеч по-благоприятна, получена чрез
социалните мрежи, отколкото в резултат на политически дебати, социологически проучвания или мнения на различни политолози.
С други думи, това е нов вид методологична рецепта, основана на
променената медийно-политическа обстановка или на постистината: кратка, елементарна, с директни послания, насочени повече към афекта, отколкото към интелекта, чрез изграждането на нов модерен политически модел,
отличаващ се с хипердинамизъм. Всъщност тези фактори поставят фалшивите новини и тяхното приложение като трайно явление в нашия живот.
От казаното дотук става ясно, че от злонамереното влияние на фалшивите новини не са застраховани и военнослужещите. Затова е необходимо те да се научат да подхождат към различните новини и информации
предпазливо и с критично око, за да откриват умишлено подвеждащите източници (независимо че последни проучвания потвърждават, че тази борба
ще бъде трудна както за възрастните, така и за младите хора). Следователно усилията трябва да бъдат насочени към придобиването на умения за
разкриването и дешифрирането на фалшивите новини сред множеството
достъпни източници на информация.
Разработването на различни техники за анализиране и стратегии за
разпознаване на фалшивите новини, както и за проверяването на факти
чрез тяхното съпоставяне, включващо разглеждането на множество уебсайтове, а не търсенето на един и същ, е от особена важност и значение
за изграждането на съответно противодействие. Развиването на способности за идентифицирането на пристрастия с помощта на различни инструменти като таблица за отклонение в медиите спомага да се разбере,
че информацията идва от различни гледни точки. Това спомага да бъде
научено повече за характеристиките на фалшивите или злонамерените
акаунти в социалните медии. Разглеждането на примери за наличие на
фалшиви новини и прилагането на умения и техники в автентични ре-
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ални ситуации, например определяне на истинския произход на вирусно
изображение или видео, спомагат за разкриване на потенциални измамници, роботи или тролове.
Въпреки това пик на използването на фалшиви новини бележат президентските избори в САЩ през 2016 г. Тогава западните медии се заинтересуват от проблема след поредица скандали и обвинения за фалшиви
новини. Например новината, че папата подкрепя Доналд Тръмп11 (сн. 2).
Мнозина я приемат за истина и я споделят в профилите си в социалните
мрежи. В разгара на скандала се оказва, че огромна част от информационния поток на разрасналата се онлайн индустрия води към Македония! В
поредица от репортажи Си Ен Ен, Би Би Си и други водещи медии разказват историята на студент от гр. Велес, който решава да разнообрази Фейсбук приятелите си с измислени от него новини12. Успехът му е толкова
голям, че с него се свързват американски „колеги“ и му предлагат оферта,
на която не може да устои. Разбира се, по-късно се появява и друга версия:
че нещата съвсем не са били толкова невинни... Случайно или не, създаването на фалшиви новини се превръща във водеща индустрия на Велес
и в измислянето се включват десетки младежи, които по-късно признават,
че слабо ги интересува как точно ще гласуват американците, но не им е
неприятно да изкарват по няколко хиляди долара на месец (десетки пъти
повече от средната заплата) само с въображението си.
След обвиненията, че Тръмп е целенасочено подкрепян от руски тролове, е издаден дори специален доклад на Конгреса за влиянието на проруските уебсайтове над изборите в САЩ. Американското министерство на
правосъдието дори повдига обвинения на редица руски граждани за намеса в политическата система на страната. В доклада се твърди, че руската
операция за влияние е създала редица акаунти в Twitter с имената на местни новинарски вестници и списания. Открити са 48 профила с имена, като
@ElPasoTopNews, @MilwaukeeVoice, @CamdenCityNews и @Seattle_Post.
Целта е да се използва доверието на американците в местните новини и да
се подрони доверието им към тях13.
Постовете насърчават афроамериканските гласоподаватели да бойкотират изборите и подтикват крайно десните към конфронтация. Твърди се,
че е създадена руска фабрика за тролове, която е хакнала няколко ключови
демократични групи и е откраднала информация с имейли и документи.
Фалшивите новини…
Фалшивите новини. – В: Списание 8, 2018, № 11.
13
Mueller, S. R. Report оn the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential
Election. U.S. Department of Justice, 2019.
11
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След това, създавайки фалшиви онлайн акаунти и уебсайтове в сътрудничество с Wikileaks, е освободила в ключови моменти хиляди от откраднатите документи, насочени против Хилъри Клинтън.

Сн. 2. Фалшивата новина, че папата подкрепя Доналд Тръмп
за президент на САЩ
В месеците преди референдума за Брекзит във Великобритания
за излизането на страната от Европейския съюз (ЕС) също се наблюдава концентрация на фалшиви новини в хиляди съобщения с хаштаг
#ReasonsToLeaveEU (причини за излизане от ЕС). Само в деня на референдума – 23 юни, са открити 3800 фалшиви акаунта в Twitter. Свързани с
Русия акаунти са споменали думата Brexit повече от 4400 пъти. В резултат
са засечени над 10 млн. руски и ирански поста, опитващи се да дезинформират британците. Постовете идват предимно от хора, представящи се за
независими журналисти и известни интернет личности14.
Неслучайно бившият американски президент Барак Обама (2009 –
2017) споделя, че след изборите е обсебен от въпроса за фалшивите новини, тъй като живеем в свят, където „всичко е истина и нищо не е истина“.
В този случай се питаме как така държавата, която през последните десетилетия е водеща суперсила, налага демокрацията по света и е родина
на Google и Facebook, не може да се справи с проблем като фалшивите
новини?! Тогава какво остава за всеки отделен непредубеден, беззащитен
потребител на интернет. Лавината от невярна или скандална информация
14
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може да предизвика дистанциране или недоверие към дадена личност или
политическо ръководство.
Връщайки се малко в историята, бихме искали да припомним един
случай, който определи като глобален гражданин носителя на конспиративни теории, 29-годишния техник на ЦРУ Едуард Сноудън. Президентът
Обама се опита да омаловажи огромния скандал, като го оприличи на следствие от борбата с тероризма. Този случай и глобалните размери, които придоби, показа, че налагането на цензура върху определени информационни
потоци рано или късно намира светлина и проявление в противоборството
между социалните мрежи и управляващата власт под различни форми. Въпреки че недоверието към управляващите е нараснало до такава степен,
че всичко, което се върши по високите етажи, е „злонамерено“ и поражда
възмущение. Защо е така? Защо нараснаха социалните разлики? Защо все
повече се нагнетяват сред общественото мнение недоволство и омраза? Въпроси, на които трудно се дава точен отговор. И въпреки това въпросите,
свързани с прозрачността, заедно с истината намират все по-широко място
в социалните медии и общественото мнение.
Всички посочени примери са доказателство, че фалшивите новини са
световен проблем и има съюзна необходимост от противодействие на това
явление.

Основни понятия и определения за фалшивите новини
Словосъчетанието „фалшиви новини“ (англ. fake news) е обявено
за дума на 2017 г. от британския речник на английския език „Колинс“15.
Според него то започва да се използва в началото на новото хилядолетие
в американската телевизия, за да опише „фалшива, често сензационна информация, разпространявана под прикритието на новинарски репортаж“.
Употребата му се увеличава от 2015 г. и ще намери място в следващото печатно издание на речника. Британският вестник „Гардиън“16 цитира
съставителите на речника, според които употребата на термина е нараснала
с 365% през 2016 г. До голяма степен това се дължи на американския президент Доналд Тръмп и честото използване на словосъчетанието от него.
Целта на настоящия труд е да разгледа разпространяването на фалшивите новини преди всичко в областта на интернет пространството, както и да бъдат илюстрирани примери от различни области на средствата
Collins Online English Dictionary. https://www.collinsdictionary.com/
Fake news is ‚very real‘ word of the year for 2017. The Guardian. [прегледан 5.01.2020].
https://www.theguardian.com/books/2017/nov/02/fake-news-is-very-real-word-of-theyear-for-2017
15
16
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за масова информация, текстово, аудио- и видеосъдържание с цел предотвратяване появата и разпространението на недостоверна информация в
информационното пространство – елемент, оказващ съществено влияние
и въздействие в различните етапи на реализация на хибридните заплахи за
националната сигурност.
Не е лесно да се даде определение, което да обхваща всички аспекти на
термина „фалшива новина“, особено преведено от чужд език. Изразът произлиза от англ. fake news, често превеждан като „фалшиви новини“, и независимо от разликата между фалшив (fake) и неверен (false) се е наложил първият
израз. Основната отлика произтича от това, че в статиите с фалшиви новини
има доза истина, докато другият случай представлява обикновена лъжа.
Терминът fake news бързо набира полярност през 2014 г., когато различни държави започват да се обвиняват една друга в целенасочено създаване на фалшиви новини и се превръщат в любима тема на журналистите.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп редовно го използва, за да стигматизира медийните публикации, които го представят в негативна светлина, а
ако се вярва на социолозите, мнението му споделят не по-малко от половината американски граждани.
Все пак според едно от най-популярните определения в САЩ фалшивите новини са информационна мистификация или целенасочено разпространение на дезинформация в социалните мрежи и традиционните
медии с цел въвеждане в заблуждение срещу политическа или икономическа изгода17.
Дефиниция от руски учебник по журналистика гласи, че това са журналистически съобщения в медиите, съдържащи недостоверна и непроверена информация, несъответстваща на реалните факти и емпиричната
действителност18.
Фалшивите новини са неологизъм, често използван за нежелани
псевдоновини или пропаганда, насочена към умишлена дезинформация
или генериране на приходи от онлайн реклами.
Разпространяването на фалшиви новини е „информационно замърсяване“, което значително се засилва по време на избори.
Posetti, Julie, Cherilyn Ireton, Claire Wardle et al. Journalism, ‘Fake News’ &
Disinformation. Handbook for Journalism Education and Training, UNESCO, 2018. ISBN
978-92-3-100281-6.
18
Поззети, Джули. Шерилин Аиртон, Клэр Уордл и др. Журналистика, „фейковые
новости“ и дезинформация: Руководство для академической и профессиональной подготовки журналистов. [Перев. Анна Красавина]. Россия: ЮУрГУ, 2019. ISBN 978-923-400027-7.
17
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Фалшивите новини включват редица най-разнообразни явления от
медийните среди: от подправени текстове, фото, видео- или аудиоматериали до изкуствено създаване на целенасочени лъжливи новини или слухове.
Към теоретичното осмисляне на този феномен все по-често се обръщат
различните журналистически, както и отделни изследователи и автори.
Още в самото начало ще се опитаме да направим разграничение между
термина „новина“, „информация“, „дезинформация“, „злонамерена новина“, „заблуда“ и „слухове“.
За да бъдат определени по-точно и преди всичко да бъдат посочени
разликите в една или друга степен, е необходимо да се формулира подходящо определение на термина „новина“.

Новината
представлява оперативно информационно съобщение за събития, случили се неотдавна или протичащи в момента, представляващи политически,
икономически или обществени интереси за аудиторията, докато фалшивата новина е съобщение, стилистически създадено като реална новина, но
по своята същност изцяло невярна или частично лъжлива. В някои формулировки новината се определя като достоверна или недостоверна.
Прави се определена разлика между фалшивата новина и невярната
информация. Основната разлика идва от това, че в информациите с фалшиви новини има доза истина, около която се разширява професионализмът
на определена личност.
Концепцията за фалшивите новини е обвързана с понятията за пропаганда, информация и дезинформация.

Пропагандата
е „преднамерен опит да се оформи възприятието, да се манипулират познанията и оттам директното поведение на аудиторията“19, но в епохата на интернет, където всеки с лаптоп може да проверява предлаганите
факти, подобни техники са обречени на провал.
В условията на новата информационна среда и „войната на идеи“
основните оръжия са посланията и наративите. Според наръчника на командира за стратегически комуникации „битката на наративите е широкомащабно противоборство в когнитивния и информационния домейн, така
както традиционните бойни действия се водят във физическия домейн“20.
Techau, Jan. What makes communication strategic? Preparing military organizations for
Battle of Ideal. NATO Defense College, Vol. 65, February 2011.
20
Ibidem.
19
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Наративът
може да бъде описан като разказ, история за причина, намерение и цели,
който дава отговор на въпроса „защо“. Най-общо наративът съдържа елементите минало, настояще и бъдеще. Отразява мандата, визията и принципите на организацията (нацията) и направлява посланията и нейните
действия21. Пример за наратив е разказът за войната срещу терора, използван от правителството на САЩ.
Наративът е фундаментът, върху който се градят всички стратегии,
политики, реторика и действия на всички равнища. Той подпомага и насочва планирането, процеса на вземане на решение, комуникацията и действията на всеки член на организацията – от стратегическото до тактическото
ниво. Всяко решение, операция, действие и послание би следвало да е в
съгласие с наратива.
Военният теоретик Карл фон Клаузевиц смята публичната подкрепа
за толкова важна, че я включва в известното си триединство на войната –
хора, армия и правителство22. Ето защо спечелването на общественото доверие и подкрепа имат основна роля в съвременните хибридни конфликти.
Историята предоставя редица примери за ефекта на общественото мнение
върху военните операции, например негативните новини по време на войната във Виетнам (1955 – 1975) водят до загуба на обществената подкрепа.
Всъщност традиционните военни дейности никога не могат да се изолират
от медийния ефект, който предизвикват23. Нещо повече, те излизат от рамките на конкретното кинетично действие и посредством неговата по-нататъшна интерпретация се постигат ефекти със стратегическо значение.
В много случаи дезинформацията е по-успешен похват от събирането на
истинска разузнавателна информация.

Информация и дезинформация
Медиите и журналистите не са единствените, които разполагат с
ефективни средства за препредаване на съобщения. Необходимо е само
да се обърне внимание на информацията, която постоянно се публикува
в социалните мрежи, като Facebook, Twitter и Snapchat, за да се види,
че днес всеки човек може да бъде медия – не само да приема, но и да
излъчва информация.
MC 422/4. Military formation Operations (MD, 2012).
Military Review, May/Jun 2009, Vol. 89.
23
Карев, Максим. Система за управление на риска във военната организация. София:
Военно издателство, 2012.
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Твърдението за многообразието от различни източници поражда
простия въпрос, чийто отговор е по-малко очевиден, отколкото изглежда:
какво представлява информацията.
Самата дума информация означава предоставяне на факти на вниманието на публиката.
Но за да се конкретизира в публичното пространство, тя трябва да
отговаря най-малко на три критерия: да е интересна за обществеността, да
се отличава с факти и да бъде проверена.
Да е интересна за обществеността. Истории от всекидневието
могат да бъдат интересни или трогателни, но са носители от общ характер. Информацията, от друга страна, трябва да носи нещо, което засяга
обществото, за което е предназначена. Например един спортен вестник да
съобщи, че даден футболен отбор е спечелил, и да даде подробности за
мача, които да заинтересуват онези, които следят спорта. Като цяло информацията се отличава със своята адресираност. Например информационна
агенция да съобщи за земетресение в Кипър или информационен всекидневник да разкрие документ, доказващ финансов скандал или наличие на
корупционни схеми.
Да се отличава с факти. Информацията не е мнение. Например ако
се каже, че българският тенисист Григор Димитров е предпочитан пред испанеца Надал, това е просто мнение, защото вашият съсед може да мисли
точно обратното. От друга страна, ако се каже, че Димитров е имал по-добър сезон през 2017 г., когато печели повече големи състезания, което му
позволява да завърши на челно място в света, това е информация, тъй като
се основава на факти, т.е. резултатите, които е постигнал след всеки мач, и
класирането му в ранг листата.
Да бъде проверена. Един слух се основава на твърдения, като „казват, че...“, без човек да знае какъв всъщност е или да познава източника. И
обратно, една информация се основава на доказани факти и в рамките на
възможното да бъде проверима от всички. Например: температурата по
обяд в гр. София на 8 декември 2019 г. е била 10 градуса според проучване
на Националния метеорологичен институт.
Един от основните принципи е да не се предоставя информация, без
първо да се проверява, според случая, разбира се, със съответните лица,
неколцина свидетели или експерти и т.н. Информацията следва да се основава на доказани факти, доколкото е възможно, и да има възможност да
бъде проверявана от всички.
Тези критерии не правят информацията истина, но притежателят
на информация винаги има за цел да я публикува проверена и надеждна,
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въпреки че може да бъде злоупотребено с нейните източници или да се
допусне техническа грешка. И разбира се, личното мнение и субективизмът могат да променят представянето на информацията, извадена от
контекста.
Информация произлиза от латинската дума informo, което означава
„изобразявам, оформям“. Тя съществува във всеки материален обект като
многообразие на неговите състояния и може да се създава, унищожава,
предава, приема, съхранява и обработва. Според изследване на американски учени през 80-те години на миналия век информацията е факторът Х,
който обединява процесите на иновациите и развитието на организацията
(производство, конкурентоспособност, просперитет) и позволява на обществото да разгърне в синергия своите способности и да осигури максимални постижения24. В резултат на това е формулиран един от базовите закони
на съвременното стратегическо ръководство на организациите: увеличаването на ефективността на всяка организация се състои в повишаването
на ефективността на обработката на информацията в нея и получаването на истински знания.
Процесът на извличане на знания за околната среда се извършва чрез
трансформирането на информацията, като се обработват излъчените, отразените, откритите и приетите сензорни сигнали, трансформирани чрез кодиране, компресия, оценка и идентификация в достоверни данни (фиг. 1)25.
Сензорите могат да бъдат механични устройства (датчици) или човешки възприятия, хора (наблюдатели), намиращи се във вътрешната и/или
външната среда, регистриращи състоянието и промените в нея. В случая с
фалшивите новини сензорите могат да бъдат онлайн инструменти за следене на интернет (RSS, Google Alerts, социалния фийд и др.) и инструменти
за медиен мониторинг на вестници или списания, новинарския поток на
телевизионните новини, които се съпоставят с данните, получени от хора,
за да се повиши надеждността на оценките на обстановката.
Сигналите характеризират състоянието и/или промяната на средата
(обекта, явлението). Представляват трансформация на сензорните отчети
във вид, който позволява тяхната обработка и съхранение. Те се получават
в резултат на измерване на характеристиките на обектите, явленията и процесите и на техните промени, като под измерване се разбира присвояването
Iqbal, A. Ali, A. Iqbal, K. Actor. Analysis of Effects of Social Media on Youth: A Case
Study of University of Sargodha. Academic Research International, 8(3):22-31, September
2017.
25
Семерджиев, Цветан, Николай Митев. Информационна сигурност. София: Софттрейд, 2015. ISBN 978-954-334-173-3.
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на определени символи на изучаваното свойство в съответствие с предварително зададено правило26.

Фиг. 1. Модел на обработка на информацията за извличане на експертно
знание за заобикалящата ни среда
26
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Данните са получени, декодирани, обработени и систематизирани
сигнали, които се подреждат (организират) по определени алгоритми (закономерности). Базите данни представляват колекция от логически свързани
данни в конкретна предметна област, структурирани по определен начин27.
Информацията се получава от оценени и обработени данни, изведени зависимости, връзки и отношения, от които се добива представа (модел) за същността и особеностите на процесите, обектите и явленията. Тя е
свързана с обстоятелства, характерни за ползвателя или получателя, докато
данните съществуват независимо от ползвателя28.
Знание е всичко, което е известно в резултат на познавателната
дейност, получено чрез анализ, осмисляне (намиране на взаимовръзки),
съчетаване на различни източници на информация. Различните хора извличат различни като количество и качество знания от едни и същи източници на информация. Съвкупността на съхраняваните от човека образи,
усещания, оценки за установени асоциативни отношения между тях образуват знанието29.
Разбирането за средата, процесите, явленията и обектите в нея се
постига в процеса на комуникацията между индивидите на базата на обмен
и прилагане на получените знания, които предоставят възможност за прогнозиране на развитието и планиране на бъдещи действия в организацията.
Решенията са разработени модели, стратегии и планове въз основа
на получените знания за необходимите подходи и мерки за постигане на
целите на организацията30.
Действията се определят от взетите решения за обратно въздействие и изменение на околната среда31.
Информацията не може да бъде предадена, приета и съхранявана в
чист вид – неин носител е съобщението. Оттук следва, че терминът „информация“ включва два основни елемента: сведение и съобщение.
Сведението има познавателна, комуникативна, прагматична и оценяваща функция. Ценността на информацията, проявяваща се под формата на
сведения, се определя от субективните задачи, за чието решение могат да
бъдат използвани тези сведения, или за влиянието, което са оказали върху
решаването на дадена задача. Информацията, получавана под формата на
сведения, притежава редица свойства: идеалност, субективност, неунищоСемерджиев Цветан, Николай Митев. Информационна сигурност...
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жимост, динамичност, натрупване. Способността за получаване, натрупване и използване на информацията под формата на сведения е отличителна
характеристика на човека, но обемът и съдържанието на изпълняваните въз
основа на тяхното използване функции съществено се различават.
Терминът съобщение се дефинира като съвкупност от предаваните
сведения и порядъка (алгоритъма) за тяхното кодиране в набор от знаци на
съобщението и последващото му декодиране в сведения. Съобщенията се
използват преди всичко за предаване на сведения на други хора. Информацията под формата на съобщение се проявява като реализиране на способностите на човека да описва сведенията на някакъв език, представляващ
съвкупност от лексика и граматика. Източникът на съобщението се опитва
да предаде част от своя информационен модел. Възприемащият съобщението се опитва да преобразува представената му форма от букви и знаци в
съдържателна форма на информацията.
Управлението на всяка организация се състои в решаване на въпросите за привличане, разпределение и контрол на нейните ресурси, като информацията е един от видовете ресурси, наред с работната сила, суровините, материалните и финансовите средства.
Информационните ресурси представляват знания, формирани от
хората, документите, информационните системи и цялата съвкупност
от сведения, получени и натрупани в процеса на развитие на науката и
в практическата дейност на хората, които се използват в общественото
производство и управление. Те са икономическа категория и в съответствие с това притежават определени характеристики – цена, стойност,
разходи, печалба и т.н.
Трябва да се има предвид, че ресурс е цялата натрупана информация,
включително недостоверната (фалшивата), представена от съмнителни
факти, неверни предположения, неефективни подходи, както и остарялата
информация, несъпоставимите данни, събрани по нестандартни методики;
информацията, загубила конкретност в резултат на субективни тълкувания
в процеса на частни теоретични построения; преднамерената дезинформация и фалшивите новини, постъпили в информационните потоци32.
Информационните ресурси се предоставят в информационни продукти в интернет пространството, печатните медии и телевизията (фиг. 2 и 3).
Информационните услуги предоставят на потребителя обработен за
нуждите му информационен продукт. Превръщането на дейността по оказва31
32
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не на информационни услуги в основна човешка дейност води до формирането и развитието на глобален пазар на информационни продукти и услуги,
който е основна характеристика на съвременното информационно общество.

Фиг. 2. Взаимодействие на информационните ресурси, продукти и услуги
Управлението на информационните процеси следва да осигурява
ефективно производство на информация и използването ѝ от организацията
през целия жизнен цикъл на информацията, включващ следните стадии33:
Получаване. Информацията се получава по много пътища и в различна форма – електронна поща, извличане на съдържание от интернет, факс,
обикновена поща, получена при срещи, семинари или конференции, публикации в медиите и открити източници на информация от организациите
и държавните институции. За бързото оценяване на ситуацията по отношение на стойността на информацията и за нейното ефективно управление
организациите трябва да намерят отговор на следните въпроси:
1. Нуждаят ли се от информацията, за да осъществяват дейността си?
2. Това ли е правилният служител за получаване на информацията?
3. Кой още се нуждае да види тази информация?
4. Дали е необходимо да се класифицира като конфиденциална, или
съдържа лична информация?
5. Какъв е източникът ѝ?
6. Защитена ли е от даден регламент, или от някой друг?
Какво следва да се направи при получаване на информацията? Незабавно
сортиране и слагане на обозначение (етикет) по предварително установена система. Необходимо е да се реши с кой проект, потребител или дейност е свързана
получената информация. Ако тя незабавно се сортира и се сложи етикет при
нейното получаване, времето за търсене и вероятността за загуба се намалява и
тя ще е на правилното място, когато организацията се нуждае от нея.
33
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Фиг. 3. Видове информационни продукти34
Създаване и организация на електроните файлове и папки. Необходимо е създаването на електроните файлове да е със същата тема или функции както системата за съхранение на записите в организацията на хартиен
носител. Това ще направи получаваната информация лесна за управление.
Събиране. Служителите в организацията събират информация от множество и разнообразни вътрешни (структурни единици на организацията,
персонал) и външни (потребители, партньори, съизпълнители, доставчици
и други заинтересувани лица) източници с цел предоставяне на информационни продукти и услуги. За оценка на целесъобразността и законосъобразността на събиране на информацията организацията трябва да отговори
на следните въпроси:
1. От каква информация се нуждае, за да изпълнява дейността си?
2. Дали наистина се нуждае от нея?
3. Как организацията ще използва информацията в бъдеще?
4. Организацията събира ли персонална (лична) информация?
5. Ако информацията е персонална, оторизирана ли е организацията
да я събира?
34
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6. Организацията има ли установена система за защита на конфиденциална и персонална информация?
Какво следва да се направи при събиране на информацията?
• Да се пристъпи към събирането на персонална информация само
ако организацията се нуждае от нея и е оторизирана да го прави като администратор на лични данни по изискванията на Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД). Необходимо е да бъде създаден и стриктно да се прилагат:
регламент, ограничаващ събирането на персонална информация и изискващ организацията да предупреди лицето защо я събира; законна оторизация, позволяваща събирането на персонална информация; причината, поради която тя се събира и как ще се използва; ред за контакт със служител,
отговарящ на въпроси относно събирането на информацията.
• Гарантиране на коректността и контекста. Необходимо е да се
проверява входът (източникът) на информация, за да е сигурна организацията, че той е прецизен, надеждно идентифициран и еднозначно определен, когато започне събирането ѝ. Информацията следва да се поддържа
по начин, запазващ първоначалното намерение, взаимовръзки и контекст.
• Събиране „точно навреме“. Организацията трябва да разработи
план за получаване и събиране на необходимата информация точно когато се нуждае от нея за осъществяване на информационните процеси.
Събирането на информация твърде рано във времето може да предизвика необходимост да се гарантира, че данните са актуални, когато има
нужда от тях.
• Използване на процеси, които регламентират достъпа и защитата
на информацията. Необходимо е да се прецени дали организацията действително се нуждае от събиране на определена класифицирана и/или персонална информация и да се определят мерките за нейната защита при споделянето ѝ с други организации. Например при създаването на информационен масив персоналната информация следва да се организира по начин,
който не позволява достъпа на неоторизирани потребители до нея, или да
не се визуализира при споделяне на информацията.
Създаване. Организациите се нуждаят от създаването на записи на
информацията (официални документи), за да могат да проследяват механизмите за вземане на управленски решения, протичането на процесите
по създаването, предлагането и реализирането на продукти и услуги с цел
поддържане на общата (институционалната, корпоративната) памет. Реализирането на процеса по създаването на записи може да помогне на организациите да разберат, уточнят и анализират резултатите днес, за да могат
да видят пълната картина в бъдеще.
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За осигуряването на качествено и ефективно създаване на записи организациите следва да намерят отговор на следните въпроси:
1. Информацията ще е необходима ли за в бъдеще и какъв ще е начинът ѝ на използване?
2. Дали прецизно отразява какво се случва?
3. Показва ли как отделните организационни единици и служители
изпълняват работата си?
4. Позволява ли възможно най-добра комуникация по отношение на
изискванията и препоръките?
Какво следва да се направи при създаването на информацията?
• Да се създават ясни и пълни записи. Необходимо е да се гарантира,
че информацията съдържа пълните и достоверни данни за регистрираните
процеси и събития и че организацията може да проследи съответните ѝ
версии (проект и крайна версия) и източниците на получаване.
• Да се използва система за маркиране (надписване) на документите с цел подпомагане на бъдещото им използване. Системата за надписване на документите (заглавие, дата, номер на версията, класификация
за сигурност, номерация на страниците) е необходима, за да се направят
лесни за достъп и използване документите, независимо от техния формат.
Унищожаване или задържане. Това е един от най-критичните етапи
при управление на жизнения цикъл на информацията, тъй като оценката за
необходимостта и ценността на информацията за организацията зависи от
множество вътрешни и външни фактори. В резултат на информатизацията,
във всяка организация при реализирането на управленските и производствените процеси се създават и получават големи количества информация,
която, ако не бъде селектирана, оценена и сортирана, а ненужната – унищожена, ще доведе до неефективно използване на ресурсите (човешки, материални, финансови и информационни) на организацията и ще затрудни
нейното функциониране.
С цел оценка на необходимостта от запазването или премахването
на информацията организациите трябва да намерят отговори на следните
въпроси:
1. Необходима ли е информацията, за да се поддържат организационните процеси и дейности?
2. Има ли законово задължение да се задържа информацията?
3. Дали организацията, или други заинтересувани лица все още се
нуждаят от позоваване на създадената информация?
Класифициране (организиране). За всяка организация е важно да
създаде и прилага система за организиране (класифициране) на информа-
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цията, така че тя, нейните структурни единици и служители или други организации да могат бързо и лесно да я намират и използват, като същевременно се създава регламент за достъп и ползване на отделните категории
информация. Създаването на ясна схема за класифициране на информацията в организацията е предпоставка за прилагането на добри ръководни
принципи и практики за използване и защита от неоторизиран достъп на
особено важната, ценна и чувствителна (от законодателна и организационна гледна точка) информация.
За създаването на ефективна система за оценка и класифициране на
информацията е необходимо организациите да си отговорят на следните
въпроси:
• Как трябва да се използва съответната информация?
• Как организациите (или техните структурни елементи) класифицират или записват всеки вид информация?
• Как някой ще може да я намери в бъдеще?
• Кой друг ще се нуждае да я използва?
• Кой има право да я ползва?
• Как това ще бъде защитено?
Съхраняване. В организацията следва да бъде създаден регламент
с ясни правила за начините, процедурите и местата за съхраняване на информацията в зависимост от формата и вида на нейния носител. Ако е
класифицирана като конфиденциална или е с ограничение в ползването,
информацията трябва да се съхранява така, че да е защитена от нерегламентирани манипулации и въздействие и от неоторизиран достъп.35
С цел създаването на условия за надеждно съхранение и сигурна защита на информацията и нейните носители организациите трябва да намерят отговор на следните въпроси:
• За кого е необходимо да се осигури достъп до определеното място
за съхранение?
• Дали файловете, с които работят служителите, са съхранени така,
че останалите, които се нуждаят от тях, да могат да ги ползват?
• Как ще се ограничи достъпът до персоналната, конфиденциалната
и класифицираната информация?
• Дали служителите са информирани за правилата за съхранение и
достъп?
Използване. Необходимо е използването на информацията да се осъществява по начин, който максимално добре удовлетворява информацион35
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ните потребности на организацията, позволява ѝ да създаде и предлага на
други организации, партньори и потребители висококачествени информационни продукти и услуги и да води до увеличаване на знанието, съхранявано от организацията. Различните видове и класове информация в
организацията следва да се използват само според предназначението им и
единствено от служители и потребители с изрично регламентирани права
на достъп до тях.
За оценка на възможностите за използване на информацията организациите трябва да си отговорят на следните въпроси:
1. Дадена информация общодостъпна ли е, класифицирана ли е, или
е персонална?
2. Има ли регламент за използването ѝ за различни цели?
3. Дали това използване е в съгласие с първоначалната цел на нейното събиране?
4. Какво следва да се направи при използване на информацията?
• Следване на вътрешните за организацията регулации и правила при използване на персонална информация. Необходимо е да се правят
периодични прегледи на правилата, ограниченията и процедурите на вътрешната регулация относно използването на персонална информация и за
съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и други
нормативни актове.
• Ограничаване на достъпа до класифицирана и друга чувствителна
информация въз основа на прилагането на принципа „необходимост да се
знае“. Реализирането на информационните процеси следва да гарантира,
че достъп до различните категории и класове информация получават само
потребители, на които тя действително е необходима за изпълнение на задълженията им. Определена информация трябва да е достъпна единствено
за изпълнение на специфични функции в организацията.
• Защита на интегритета на данните. Необходимо е отговорните
служители и организационни единици да следят и да гарантират, че са взети
всички мерки за избягването на случайни (в резултат на грешки) или преднамерени изменения на данните, които да компрометират информацията.
• Зачитане правата на другите. Ако определен служител използва
информация, създадена от друг, има ли той право, или неговото позволение
да я използва? Има ли някакви ограничения за нейното използване, с които
да се съобрази?
Споделяне. Информацията най-често повишава ценността си за създателите, потребителите и за цялото общество, когато се споделя. Целенасоченото споделяне на информация посредством вътрешно и външно
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разпространение в доста случаи може да помогне на организациите да постигнат целите си.
За да оценят необходимостта и ползите от споделяне, организациите
трябва да отговорят на следните въпроси относно вътрешното споделяне:
1. Организацията постига ли (използва ли) по най-добрия начин стратегическата ценност на информацията?
2. Кой друг още може да има полза от информацията?
3. Балансирана ли е достъпността със съответната защита?
4. Как най-ефективно организацията може да споделя публична информация с обществото?
5. Какви са наличните ограничения за използване от потребителите?
6. Как споделянето може да се осъществи при гарантиране на необходимата сигурност?
7. Какво е необходимо да се направи при споделяне на информацията?
Идентифициране на възможностите за „рутинно разкриване“
и „активно разпространение“. Както вътрешните потребители, така и
външните организации, бизнес структури и цялото общество могат да бъдат снабдявани с необходимата информация по рутинните, познати способи, които позволяват постигането на високи нива на достъпност, сигурност
и надеждност (например интернет страниците), или чрез набелязване на
целеви групи и използване на индивидуални подходи към тях (индивидуални съобщения по имейл, целеви брошури и др.).
Следване на идентифицираните стандарти и съществуващите добри практики за споделяне на информация. Публичната информация е лицето на организацията пред обществото. Тя трябва да прилага стандартите
и да се ръководи от най-добрите примери за интернет разпространение и
печатно публикуване, когато създава информация за обществото, клиентите и заинтересуваните лица.
Защита и спазване на правата върху интелектуалната собственост. Ако информацията е създадена от организацията, представлява нейна интелектуална собственост и тя трябва да гарантира, че потребителите
ще го разберат от съответното ѝ обозначаване с индикация за защита на
правата върху нея. Ако организацията използва информация, създадена от
друг, трябва да я използва само при наличието на разрешение или закупуване на правата върху нея.
Разпореждане. С течение на времето служителите в организациите обичайно установяват, че все по-рядко и по-малко се позовават на и
използват определени видове информация, защото обикновено тя губи
своята актуалност. От тази гледна точка те се нуждаят от разрешаване
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на въпроса за нейното третиране чрез определянето на регламент, за да
се вземат решения за отстраняване и съхраняване на информацията на
определено място.36
С цел оценяване на ситуацията с остарялата информация е необходимо организациите да отговорят на следните въпроси:
1. Ценна ли е съществуващата информация за организацията, партньорите и клиентите?
2. Колко често се използва?
3. Имат ли подходящо място за съхранение на неактуалната информация в електронна или традиционна форма?
4. Има ли решение за сигурно, надеждно, но и евтино складиране?
Следва да се установи и процедура за рутинно преглеждане на файловете за определяне на тяхната ценност – на тримесечие за файловете,
с които се работи, и годишно за файловете в общата файлова система на
организацията. Ако стойността им за организацията при запазване е по-голяма, отколкото при съхранение, те трябва да се запазят. Не бива да се отстраняват и нарушават записите, които са обект на вътрешна регулация или
законодателни процедури, докато не изтекат всички периоди на позоваване
дори ако се извърши оценка, че организацията повече не се нуждае от тях
за осъществяване на работните процеси37.

Източници на информация
Най-важният показател за надеждността и достоверността на дадена
информация е нейният източник, т.е. откъде произхожда информацията.
Най-общо могат да се разграничат два вида източници: директни (основни, преки, първични) и индиректни (косвени, вторични).
Директните източници са основен елемент от първа ръка – пряк
участник в събитие или очевидец, първичен писмен документ, видеозапис или снимка, осигуряващи пряко доказателство по даден въпрос (например: „Според нашия специален кореспондент“ или „Според този документ“).
Индиректните източници използват един или повече посредници.
Това може да е разказана история от дадена медия или от някой друг, който
не е присъствал на събитието. Вторичният източник представлява експертна интерпретация или обработка на информацията от първични източници, синтезираща в себе си определено заключение (например: „Според
36
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Семерджиев Цветан, Николай Митев. Информационна сигурност…
Пак там.
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свидетел, интервюиран от „Дарик“...“; „Съседът ми каза, че негов приятел
му казал, че...“.
В определени случаи се наблюдава още един вид – на анонимните
източници. На тях може да се вярва само ако са представени от сериозна
медия, която проверява материалите си и работи поне с няколко източника.
Понякога журналистите публикуват информация под прикритието на анонимността, за да защитят източника си на информация или да не се разбере
кой е той. Използването им предизвиква дебат в новинарските екипи – някои ги възприемат като непротиворечащи на журналистическата етика, докато други не подкрепят скрития метод „под псевдоним“, независимо дали
информацията е в областта на разследване, или на политиката.
Източникът може да бъде повече или по-малко директен и повече
или по-малко ясно споменат. От съществено значение е да се постави под
въпрос неговата надеждност. Това е важно понятие, тъй като носи ценни
отговори за надеждността на изделието, информацията или новината. Все
повече ползвателите на информация са склонни да се осведомяват от социалните мрежи като основен свой източник на информация, отколкото от
вестниците.
Всеки източник има своите възможности и параметри. Затова
достоверните материали предлагат информация от поне няколко възможни
източника. Това е важно, защото в тях може да има противоречиви данни за едно и също събитие. Понякога хората имат интерес да изопачават
истината. Попитайте например някого дали е виновен и рядко ще чуете
признание. Следователно можем да отдадем по-голямо значение на информацията, ако е от различни и идентифицирани източници. От друга страна
някои сайтове не се колебаят съзнателно да изопачават реалността или да
крият съществена информация, за да изопачат медийното съобщение.
За да се определи дадена информация като достоверна и перспективна, е необходимо:
• Да се посочи авторът на съобщението. Кой е той? Дали е медийно известна публична личност, или е неизвестен. В случай на съмнение е
необходимо да бъде направена консултация с налична база данни в това
направление или да се потърсят други източници по същата тема.
• Да приемем, че информацията, предоставена в чужбина от непознат, по подразбиране е по-скоро невярна, отколкото вярна. Това е в пряка
зависимост от източника на информацията – дали е голяма информационна
медия, или известни в публичното пространство личности или експерти.
Което обаче в никакъв случай не е достатъчно, за да се твърди, че информацията е вярна.
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• Ако няколко надеждни медии дават една и съща информация, като
цитират различни източници, вероятно е това да се потвърждава и информацията да е вярна.
• Необходимо е да се доверява на първичен източник, когато това е
възможно. В повечето информации, разпространявани в социалните мрежи, не се посочва източникът на информацията. Тогава за достоверен се
смята първоначалният източник поради факта, че следващите могат да изкривят или изопачат истината, въпреки че в този случай рискът да бъде
внесена дезинформация е голям.
• Колкото по-изненадваща е информацията, с толкова повече доказателства трябва да е подкрепена. В този случай най-важното е да не се
допусне ползването на фалшиви доказателства.
Видове фалшиви новини
Много медии обединяват усилията си в отговор на фалшивите новини. Всички те се опитват да помогнат на своите зрители или читатели
да разпознават невярната информация. И това е съвсем логично. Защото
понякога ефектът от фалшивите новини е изключително голям и може да
причини не само персонални неприятности или негативно въздействие
върху голяма група хора, но дори масова психоза.
Лъжливата новина може да бъде оприличена като фалшив слух, но в
по-голям мащаб. По същия начин, по който достоверната информация има
много лица, фалшивата също може да приема различни форми.
В общоевропейските проучвания за медийна грамотност EAVI.EU,
създадени от името на Европейската комисия, се разграничават следните
видове фалшиви новини38:

Фалшиви новини от политическа пропаганда
Използват се от правителства, корпорации и неправителствени организации за манипулиране на нагласите, ценностите и познанието на електората. Въздействат върху емоциите.
Фалшивите новини от политическата пропаганда могат да носят както полза, така и вреда. Например лъжлива новина, публикувана от уебсайта на ETF News, според която „папа Франциск подкрепя кандидатурата на
Доналд Тръмп“. Статията е събрала над 960 000 харесвания, коментара и
споделяния, но се оказва лъжа, създадена в самото начало на предизборната кампания. И сред всички новини (верни и лъжливи), публикувани по
време на президентските избори в САЩ, именно тази е най-споделяна в
38
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социалните мрежи39. С други думи, изцяло фалшивите новини се споделят
по-често от истинските новини!

Сензации – фалшиви новини с ефектен характер
Целта на грабващите вниманието сензационни заглавия е да разсейват
и често подвеждат със съдържание, което може и да няма връзка със заглавието. Понякога се споделя фалшива новина заради ефектния ѝ характер.
В сензациите често става дума за секс. Или за пари. Или за смърт. Или и за
трите заедно. Основната цел е да привлекат вниманието на потребителя.

Сн. 3. Статия в български уебсайт за автомобили „Лада“
ШОК! УЖАС! НЕВЕРОЯТНО! Започва ли една новина с такова заглавие, най-добре я подминете – това е сигурен белег за жълта медия. Сайтовете, разчитащи на трафик към тях, са пристрастени към бомбастичните
заглавия, които трябва да ви накарат да щракнете върху тях. Това с пълна сила важи за „медии“ от типа Bradva, Sekira, Petel, PIK, Blitz и други
(сн. 3). Медиите, предлагащи сериозна и проверена информация, по принКутевски, Боян. ПР – от пропаганда към мениджмънт на репутацията. София: Джей
Пойнт Плюс, 2019. ISBN 978-619-91464-0-8.
39

39

цип се въздържат от подобни методи. „Извънредно!“ или „Новина от последния час“ е достатъчно, за да акцентират за нещо важно, случило се
преди минути. Допълнителен „бонус“ към сензационните заглавия е, че
след като щракнете върху тях, се отварят нови прозорци към нежелани
сайтове или още по-лошо – можете да заразите компютъра си с шпионски
софтуер.
Друг любим и често използван похват на жълтите медии е ударните и
привличащи заглавия да анонсират информация, противоположна на текста. Разчита се на това, че доста хора си съставят мнение само по заглавието и често не само не дочитат материала, но дори не го започват. Така медията хем не е написала откровена лъжа, за която да я съдят, хем търсеното
от нея внушение се е запечатало в главите на читателите ѝ.
Тяхна разновидност са фалшивите новини за известни личности,
които привличат вниманието. Личността служи за издигане на определено
лого, мотив или слоган, които впоследствие се използват, но за други цели
или от други известни личности. Представени са така, че да се замислите
дали няма да разклатят разбирането ви за света, за политиката, за медицината, за известни личности. Но в основната си същност те генерират
приходи от реклама.

Спонсорирано съдържание – фалшива новина,
която има за цел да продаде нещо
Тук влизат рекламите, умишлено изглеждащи като редакционно съдържание, което потребителите не разпознават като реклама, освен ако не
е изрично споменато. „Новини“ от този вид изобилстват в интернет, а младите хора често са тяхна мишена. Те са преди всичко в областта на здравеопазването (диети за отслабване, за подмладяване, против болки и други),
търговията (Черен петък, намаления или разпродажби) и изображения на
известни личности в неприлични моменти или обстоятелства.
Всички са наясно, че в интернет има много скрити реклами, включително в социалните мрежи, но са склонни да го забравят. Често посланията
идват от човек, когото харесваме. Например блогър може да се похвали със
специален чай за отслабване или да видим в социалните мрежи красиво
момиче, което предлага прозрачни феерични блузи и т.н.

Сатира и шега
Обикновено това са сатирични или пародийни публикации, които
разсмиват читателя и често носят политическо послание (сн. 4). Те нямат
потенциала да нанесат щети, но са подвеждащи. Проблемът с този тип „но-

40

вини“ възниква, когато потребителите не разберат шегата, извадят историята от контекста и започнат да я споделят в социалните мрежи. По този
начин читателите се превръщат в разпространители на фалшиви новини.
Тези фалшиви новини варират в широки граници и могат да внесат
значително объркване у хората, които възприемат подобно съдържание за
достоверно. В същото време те бележат засилен интерес в социалните мрежи и най-вече сатирата, свързана с политически личности или събития.

Сн. 4. Фалшива новина, публикувана в редица сайтове от българското
интернет пространство
Например френското сатирично списание „Шарли Ебдо“ от години
предизвиква скандали с провокативните си заглавия, карикатури и комикси, с които неведнъж скандализира френската общественост. Публикациите му са смешни, но същевременно съдържат персонални обиди и
нападки по чувствителни теми и личности. Някои от тях осмиват, други
са с невярно съдържание и заблуждават читателите с оправданието, че

41

стремежът е да бъдат научени да мислят критично. Но представете си
тази невярна осмиваща информация за даден човек да я срещате често в
различни форми и картинки. Както казва Гьобелс, „една лъжа, повторена
сто пъти, става истина“.

Фалшиви новини, които плашат
Такива са „новините“, които се раждат от страховете на аудиторията,
включват расистки или сексистки идеи, базирани на митове, компромати,
измами, шеги, мнения, показания и видеоклипове, представени като факти,
предизвикващи страх. Това са „новини“, свързани с извънземни, рекламни
афиши или филми и клипове с груби сцени, страх и ужас.
Хакерските атаки и вероятността от вирусни атаки и загуба на лични
данни, които могат да бъдат неправомерно използвани, атаки в киберпространството или загуба на архивни данни и други, са с фатални последици40. Красноречив пример за подобна дейност е представен от професора
по журналистика Сидхарта Дубе от индийския университет „Ашока“ за
случай с отвличане на дете41. „Някой взел видео от съседен Пакистан. Това
било видео за привличане вниманието на обществото. Свалили видеото,
променили го и се престорили, че детето е отвлечено, и призовали обществеността да внимава. Това породило сблъсъци с въоръжени банди, които
обвиняват хора в отвличане на деца. Така че фалшивите новини могат да
имат смъртоносни последици.“
„Внимание! Става страшно в София...“. Е, как да не кликне човек
на това заглавие, особено когато е във Facebook, където е лишено от контекста на останалата част на сайта. А после да се окаже, че „страшното“
явление е недостигът на череши през декември!
Абсолютно същото може да се случи, ако видите професионално заинтригуващо ви заглавие или важна информация за любима ваша „звезда“. Понякога човек не може да не се изкуши и да не кликне върху подобно заглавие.
Друга разновидност на плашещите новини са онези, които популяризират расистки идеи. Вместо да лансират дискусия или диалог, тези
публикации служат по-скоро за поддържане на страх или нетърпимост.
Независимо че са изцяло неверни, те предизвикват много харесвания в социалните мрежи, активно се коментират и споделят от националистически
Национален център за действие при инциденти в информационната сигурност. [прегледан 20.01.2018] https://govcert.bg/
41
Интервю със Сидхарта Дубе, професор по журналистика в университета Ашока,
Индия. Българска телеграфна агенция. [Интервю на Елена Савова]. 26.07.2019. http://
www.bta.bg/bg/page/228/show?videoid=0_gqvoeyg4
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и патриотични социални групи. Ако например някой е расист, той получава
от информационните платформи профилирана информация, която отговаря на неговите възгледи, вместо да види реалностите или да изфабрикува
примери за успешна интеграция на имигранти и т.н.
Новините, които поддържат сексистки идеи, следват същата логика.
Изключително лесно е да се внушават погрешни възгледи на момичетата за
момчетата посредством слухове или поръчкови информации. Подобни материали се публикуват във Facebook или Instagram, където се повтаря клишето, че момичетата са повърхностни, а момчетата правят велики неща!
На шега тази публикация е открито сексистка.
Проучване на Ifop, проведено в пет държави с онлайн въпросник през
април 2019 г. за научния център Fondation Jean Jaures и Европейската фондация за прогресивни изследвания (FEPS), доказва, че 60 на сто от жените
в Европа са претърпели насилие или сексуален тормоз на работното място.
Френската изследователска група Ifop е установила, че 21% са докладвали за
такива атаки, а над 40% от тях са били под 30-годишна възраст. Повече от 10
на сто от 5000 респонденти (9% във Франция, 15% в Испания) са заявили, че
са били „принудени да правят нежелан секс“ от някой на работното си място42.

Грешка, заблуда, измама или пристрастие
Утвърдените новинарски организации понякога допускат грешки,
които могат да навредят на бранда, да се възприемат като обида или да
доведат до съдебен спор държащите на репутацията си организации. Често
читателят може да се заблуди, като автентични изображения, видео или
цитати се приписват на различни събития или хора.
Интернет пространството изобилства с измамни уебсайтове или профили в социалните мрежи, които се представят за известна марка или личност.
В българското информационно пространство често срещано е пристрастието въз основа на идеология, включващо интерпретация на вмъкнати в разказа
факти, докато други тенденциозно се пропускат. Този похват се ползва нерядко от политическите партии в съчетание с емоционална и страстна реч.

Теория на конспирацията, митове и легенди
Често авторите на фалшивите новини използват т.нар. „теория на
конспирацията“, защото тя дава прост и достатъчно интересен отговор на
всички проблеми.
Observatoire Européen du Sexisme et du Harcèlement Sexuel au Travail, 18.10.2019.
[прегледан 4.02.2020]. https://Www.Ifop.Com/Publication/Observatoire-Europeen-DuSexisme-Et-Du-Harcelement-Sexuel-Au-Travail/
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Има няколко определения за теорията на конспирацията. По принцип
терминът се отнася до тезите, според които една или повече окултни групи43 манипулират в най-голяма тайна света или поне някои големи събития
в него, опирайки се на страховете или несигурността на гражданите. Ето
някои признаци, с чиято помощ се идентифицират теориите на конспирацията:
• Неясна група извънземни, евреи, илюминати, рептили и др., които
са направили нещо тайно, без да предложат доказателства за това.
• Детайлите са представени като абсолютно доказателство, а аргументите, изградени върху факти, се поставят под въпрос. Използват се
неясни наблюдения или случайни съвпадения, които се превръщат в доказателство. Например след атентата в Ница на 14 юли 2016 г. бяха публикувани статии, че всичко е манипулирано от „Мосад“ поради факта, че
еврейски турист е снимал сцената. А не се отчита, че там е имало хиляди
други хора.
• Конспиративната реторика не приема въпросителни. Всеки валиден аргумент, противоречащ на написаното, се отхвърля, като се позовава
на факта, че би било маневра на окултната група, която нарочно ни държи
в незнание.
Живеем във време, когато достъпът до информация е невероятно лесен. За секунди всеки може да се информира за събития в другия край на
света. Но това е и опасно, защото разпространяването на слухове и лъжи
никога не е било по-лесно.
В интернет има много митове и легенди. Например съществуването на неидентифицирани летящи обекти (НЛО); наличието на кратери
и фигури, свързани с извънземни, анормални ефекти и възможности;
теории, свързани с конспирацията, и лекуване на различни болести от
разстояние; разпространяване на нови религии, паранормални явления
и други.

Псевдонаука
Доставчици на екологични продукти, чудодейни лекове, както и лечители, отричащи климатичните промени, представят сериозни научни изследвания с преувеличени или неверни твърдения, често противоречащи
на експертите, без да се дава сметка каква ще е ползата или какви ще са
последиците от тези действия.
Окултизъм (лат. occultus – скрит, таен), знание за скритото или знание за паранормалното. [прегледан 20.02.2020]. https://bg.wikipedia.org/wiki
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Подвеждаща информация, слух или мнение,
предоставени като факт
Включва комбинация от достоверно, невярно и частично невярно
съдържание или съдържание, което не отговаря на заглавието или описанието му. Понякога авторът може и да не знае, че съдържанието е невярно,
когато дословно преписва и се позовава на неверни факти или пък при подправено съдържание.
Мнение, с което не сме съгласни, не е невярна новина, но ако мнението или свидетелството се представят като истина или факт, това може да се
окаже твърде объркващо за читателите.
Трябва да сме особено внимателни, за да не приемем за фалшива новина мнение, с което не сме съгласни. Един политик може да се изкуши
да казва всеки път, когато е критикуван, че новината е невярна, но това би
било непочтено. Така че първият въпрос, който може да бъде зададен, е
дали критиката се основава на факти, или на мнения.
Всеки има право на свое мнение, така че ако някой не харесва даден
политик или филм, не може да бъде упрекван, че е публикувал фалшива
новина. От друга страна онзи, който говори за политик или филм, които не
харесва, като им приписва напълно измислени забележки, току-що е публикувал лъжлива новина.
Слуховете също могат да се разпространяват в приложения за съобщения като Whatsapp или Snapchat. Хората често са молени да предупредят
приятелите си за опасност. Участието в тези слухове обаче може да е опасно.
Голяма част от фалшивите съобщения се разпространяват в частни
информационни източници посредством текстови съобщения, имейли или
месинджъри. Например опитите за измама са често срещани в текстови
съобщения. Затова при никакви обстоятелства не бива да се кликва върху връзка, изпратена от непознат, тъй като в противен случай може да се
предизвика нерегламентирано проникване в телефона или компютъра.
Част от уебсайтовете се възползват от емоциите и несигурността на
потребителите и на практика повечето онлайн покупки на дребно са в резултат на подвеждащи тактики с цел да бъдат накарани потребителите да
купят стоки, които иначе не биха взели. Сред тези тактики попадат офертите за ограничен период от време, които в крайна сметка не приключват
наистина; фалшивите известия, които посочват, че даден продукт е почти
разпродаден; таймерите, които призовават пазаруващите да завършат покупката, преди сесията им да изтече.
Подобни са и случаите с картите за зареждане на автомобилите с гориво на бензиностанциите. Всяка година се съобщава за невалидност на
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натрупаните точки през следващата година и се призовава за тяхното изразходване. На практика обаче те автоматично се прехвърлят за следващата
година поради правни несъответствия. Подобни случаи се констатират и с
картите за намаление в големите хранителни вериги или супермаркети. В
тях дори текат рекламни мероприятия за нови карти с цел привличане на
повече потребители.

Фалшификация и модификация на съдържание
Фалшификацията представлява изцяло изфабрикувано съдържание,
разпространявано умишлено с цел дезинформация.
Модификацията е умишлено видоизменено съдържание, като статистики, инфографики, снимки или видео. Манипулираните видеоклипове
с известни личности са сред най-често срещаните примери. Необходими са
особено внимание и предпазливост, за да не се приеме за фалшива новина
мнение, с което не сме съгласни. Следва отново да се подчертае, че мнението няма императивен характер.

Фалшивите новини чрез YouTube и новите технологии
В интернет все по-често се появяват видеоклипове с фалшиво съдържание. Някои от тях са лесни за разпознаване, но други са професионално направени и разкриването им е трудна задача. YouTube е компания,
предоставяща уебсайт за видеосподеляне, където потребителите могат
да качват, споделят и гледат видеоклипове за забавление, но също така е
източник на информация – дори на видеоклипове, източник на неверни
новини, които могат да служат и за измами. Google възнамерява да отделя повече внимание на YouTube по отношение на разпространяването на
фалшиви новини чрез видеоклипове, а така също на предлагането само
на значими статии. На глобално равнище онлайн услугата вече предлага
информации за проверка на факти при търсенето на клипове и класифицирането на темите, където се появяват най-често лъжливи съобщения
чрез функциите Breaking News и Top News, съпътстващи предоставяната
информация или новина.
В последните няколко години все повече се говори за фалшивите новини, с които влиятелни личности или медии манипулират потребителите
на информация. В България около 40% от възрастните срещат затруднения
да преценят дали това, което четат, е истина44.
Карта на социалните мрежи в България. [прегледан 20.02.2020]. https://postvai.com/
it/karta-socialni-mreji-2018.html
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Справят ли се тогава децата? Вестник „Дневник“ през 2017 г. прави
допитване сред група ученици между IV и VI клас на столично училище
как разпознават и дали вярват на написаното в социалните мрежи и сайтовете45. Изследването показва, че едва половината от децата в България
могат да различат коя информация в интернет е истинска, фалшива или
неточна. Преобладаващо е мнението, че те са наясно за наличието на фалшиви новини, за необходимостта от въвеждане на обучение по медийна
грамотност в училищата, както и за изграждане на способности за критично подхождане към новините в сайтовете и социалните мрежи.
Терминът „дълбоки фалшификации“ (англ. Deepfake) произлиза от
deеp learning (англ. дълбоко обучение), което представлява нова технология, използва изкуствен интелект за коригиране на видеоклипове с помощта на изкуствени неврални мрежи. Манипулирането на фотографии и видеоклипове е стара практика. Но с развитието на технологиите и техниките
тя придобива нови размери на убедителност и трудна разпознаваемост на
истинския от фалшивия обект. Новите технологии позволяват създаването
на видеоматериали, напълно неразличими от реалните. С помощта на приложение изображенията се използват за „научаване“ на изкуствения интелект да имитира лице, а накрая софтуерът може да вмъкне лицето във всеки видеоклип (например информацията от https://youtu.be/gLoI9hAX9dw).
Технологията със сигурност се усъвършенства и това позволява на
всеки да ползва и създава фалшиви клипове дори да не притежава талант.
Човек с опит в областта на видеомонтажа може да направи клип с фалшиво
съдържание за броени минути. С други думи, създаването на фалшивото
видео става все по-лесно и придобива все по-голяма популярност. Първата
употреба на deepfake е лицата на известни жени да се поставят на телата
на порно актриси. Това довежда до разногласия основно в направление как
подобна технология може да се ползва срещу обикновените хора. Стъпката от порното към политиката се оказва кратка и започват да се появяват
клипове с лицето на Тръмп върху тялото на Меркел и на Алек Болдуин,
който го имитира в скечовете по американското шоу Saturday Night Live,
публикувано в YouTube (сн. 5).
Практиката показва, че изкуственият интелект и технологията
deepfake намират широко приложение и достъпност. Това обаче води и до
нарастващо недоверие към истинността на видеоматериалите, на които
досега се гледаше с добро око. Може да звучи смешно, но е смущаващо.
https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/06/22/2994296_horata_chetat_novini_v_socialnite_
mreji_no_ne_im/ [прегледан 20.02.2020]
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Бързите темпове, с които се развиват технологиите, и възможностите за
създаване на фалшиви новини придобиват нови размери.

Сн. 5. „Доналд Тръмп“ в телевизионно предаване
Езиковият модел GPT2 може да произвежда текстове до 40 гигабайта в интернет, изчислявайки каква да бъде следващата дума или
израз. По този начин изключително бързо могат да бъдат създадени
информации с напълно фалшиво съдържание. Например изречението
„Избухна пожар в завод за производство на боеприпаси“ може да бъде
преобразено от изкуствения интелект за части от секундата в следния
вид: „Инцидентът е станал в завод, намиращ се в близост до жилищни
кооперации и две детски градини. Органите на реда съвместно с противопожарните команди са на място и оказват помощ на пострадалите работници. Не се изключва вероятността от разрастване на пожара,
в резултат на което да бъдат засегнати и други складови помещения,
пълни с боеприпаси. Всичко това ще окаже отражение върху климата и
здравето на хората в региона“. Поради тази причина езиковият модел
GPT2 е забранен с аргумента, че може да бъде опасен източник на дезинформация. Изводът е ясен – информацията трябва да се чете много
внимателно и при възможност да се проверява нейната истинност чрез
съпоставяне с други източници. Още по-сложна е ситуацията, когато се
използват чат форми и ботове за генериране на съобщения и комуникация с читателите. Днес всеки свободно може да създаде такива уебсайтове и да генерира каквито си иска медийни съобщения, от което силно
се затруднява преценката кой сайт е фалшив и кой не. За улеснение
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и лесно идентифициране на фалшивите новини специално в интернет
пространството медийният изследовател от Харвард Клер Уордъл класифицира 7 вида фалшиви новини46.
В началото са представени по-невинните форми на сатира, докато се
стигне до напълно и целенасочено измислено съдържание (фиг. 4):
1. Ирония (лека форма, разпространявана от самите потребители).
2. Заблуждаващо заглавие (когато заглавието или началото на новината се разминава със съдържанието ѝ).
3. Пристрастие (неточно представяне на информацията за лице или
събитие).
4. Фалшив контекст (когато истинска новина е представена на фона
на неверен контекст).

Фиг. 4. Типове фалшиви новини по градация на лъжата в проценти
5. Изфабрикувано съдържание (100% умишлена измама с цел да се
заблуди читателят или да навреди).
6. Манипулирано съдържание (когато истинската информация се манипулира, например с подправени снимки).
7. Изфабрикувано съдържание (100% умишлена измама с цел да се
заблуди читателят или да навреди).
В крайна сметка фалшивите новини дискредитират хора и организации, а понякога и цели държави. Фалшивите новини нямат автор, но
пък за сметка на това разказват с имена. Те не боравят с фактология, но
Wardle, Claire. Fake news. It’s complicated. First draft, 16 February 2017. https://
firstdraftnews.org/latest/fake-news-complicated/
46
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пък симулират автентичност. Фалшивите новини са атрактивни, но са...
фалшиви – не могат да създадат реалност, а могат само да я изкривят
въпреки претенцията, че я „обясняват“ напук на световния заговор.
Фалшивите новини могат да твърдят, че разкриват лечението от всевъзможни болести, но всъщност могат да се окажат предпоставка да се
разболеете или да продадат определен вид лекарство.
Фалшивите новини могат да твърдят, че предпазват от бедствия. На
практика обаче създават паника. Те могат да изопачават истини, както и да
измислят реалност.
Фалшивите новини могат да обръщат хода на избори, да съсипват
личности, да ви правят заложници. Фалшивите новини не са новини –
те са пропаганда, дезинформация, лъжи, но не и отражение на реалността. Фалшивите новини нямат за цел да информират, те искат да ви вземат за заложник. Главното обаче е, че чрез тях се печели – от реклама,
посещения в даден сайт, брой излъчвания, реализиране на политическа
или търговска цел.
А най-същественото е, че фалшивите новини не могат да съществуват, без да има потребители. Поради тази причина те се използват и за агресивни целенасочени мероприятия на хибридна агресия или преследващи
агресивни цели.
И ако фалшивите новини за определена личност или политик могат да минат към „клюкарските“ измислици, жълтата преса или други
неавторитетни издания, то използването им в областта на здравеопазването, обществено-политическия живот или военната сфера могат да
решат десетки съдби в една или друга посока в зависимост от тяхната
насоченост.

Разпространение на фалшиви новини
в информационното пространство
В декларацията от срещата на върха в Уелс през 2014 г. НАТО
признава киберпространството за пето бойно поле и киберсигурността
се превръща в основна задача на колективната защита на страните
членки на Алианса47. Приета е стратегия за отбрана от хибридни атаки, според която подобни агресивни действия „могат да предизвикат
задействане на чл. 5 от договора за колективна отбрана“ на НАТО.
България подкрепи определянето на киберпространството като отделен домейн на операциите и с Решение № 583 на Министерския съвет
47

Allied Joint Doctrine for Land Operations (AJP-3.2 Edition A). NSO, 2016.
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от 18 юли 2016 г. е приета стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020 г.“48
На 9 октомври 2017 г. в румънската столица Букурещ Парламентарната асамблея на НАТО приема резолюция, в която констатира „превръщането на информацията в оръжие“. Посочва се, че интернет технологиите
„могат да доведат до раздробяване и поляризиране на обществото, да предоставят по-голяма видимост на радикални мнения и фалшиви новини“. В
повечето от приетите документи има известно припокреване на термините
„киберпространство“, „интернет пространство“ и „информационно пространство“, което налага за целите на настоящата монография да бъдат направени някои нови уточнения на тези определения.
Според националната стратегия „Киберустойчива България 2020“
киберпространството е „интерактивна среда от електронни мрежи и
информационна инфраструктура49, включително интернет, телекомуникационни мрежи, компютърни системи, вградени процесори и контролери, които се използват за създаване, унищожаване, съхранение, обработка, обмяна на информация, управление на обекти, системи и услуги за
потребителите“50.
Съгласно „Политиката на НАТО за информационните операции“ информационното пространство е „виртуално и физическо пространство,
в което се получава, обработва и предава информация. То се състои в самата информация и информационните системи“51.
В САЩ го определят като „съвкупността от индивиди, организации и
системи, които събират, обработват, разпространяват или действат според
дадена информация“52. С други думи, информационното пространство се
отнася до зоната на разпространение на информацията по всички налични
канали (телевизия, радио, вестници, списания, академични дебати и интернет), които въздействат на човешкото съзнание.
Интернет пространството е глобална система от свързани компютърни мрежи, която служи за отдалечен достъп до голямо разнообразие
Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“. София:
Министерски съвет, 2016.
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Димитров, Тодор. Тенденции в използването на изкуствен интелект. – В: Сборник
научна конференция НВУ, Велико Търново, 2019, с. 1003. ISSN 2367-7481.
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Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“…
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MC 422/4. Military Information Operations. MD, 2012.
52
Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 1-02, Department of Defense Dictionary of Military
and Associated Terms (Washington, DC: Government Printing Office, 8 November 2010. As
Amended Through 15 July 2011).
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от информационни ресурси и услуги. Към декември 2017 г. в нея има над
3,8 млрд. потребители, които всяка секунда извършват по 2,3 млрд. търсения.
Google индексира 1,3 млрд. уебсайта53. Facebook е с 2 млрд. активни
потребители, като всеки от тях има средно 130 приятели и всяко влизане
отнема средно по 23 минути54. По данни на Националния статистически
институт за 2017 г. 67,3% от българските домакинства имат широколентов
достъп до интернет, като 98% от тях използват Google.bg за търсене на
информация в световното интернет пространство55. Разликата според въздействието на трите пространства е показана на фигура 5 и както се вижда,
върху интернет пространството се налагат характеристиките на останалите две.

Фиг. 5. Киберпространство, информационно пространство
и интернет пространство
Информацията в интернет се характеризира с три основни параметъра: конфиденциалност, достоверност и достъпност. Всяко нарушаване на
http://www.internetlivestats.com/ [прегледан 30.10.2019].
http://www.internetlivestats.com/ [прегледан 30.10.2019].
55
НСИ. Достъп на домакинствата до интернет. [прегледан 30.11.2019]. http://www.nsi.
bg/
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някои от тези параметри може да представлява заплаха за националната
сигурност.
Съвременната информационна среда се отличава с увеличена скорост на информационния поток, съсредоточаване на различни информационни средства (визуални, аудио, печатни и т.н.) в един дигитален формат,
което дава възможност на обикновените хора да бъдат сами медии с ниски
разходи, децентрализация на информацията и вирусна природа.
Бързата комуникация е необходима предпоставка за интерпретирането на събитията, преди аудиториите да формират собственото си възприятие по отношение на тях. Първите появили се истории оказват трайно
въздействие върху аудиторията, затова времето за отговор на пропагандата
и слуховете вече се измерва в минути56.
Въпреки това постигането на скорост в процеса на комуникация не
може да става за сметка на загубата на доверие. „Преди 50 години политическата надпревара беше за способността да се контролира информацията.
Днес надпреварата е за спечелване на доверието“57. Освен това информацията в интернет е трудна за проследяване, най-вече на първоначалния източник, или за проверка на автентичността на отделните факти.
Информационното пространство е сложна система, обединяваща
самата информация; обекти от инфраструктурата; субекти, които работят
с нея, и регулаторна рамка, уреждаща обществените отношения в тази област. В нея са включени обектите от единната интегрирана информационна инфраструктура и субектите, които създават, събират, обработват и разпространяват информацията.
Съгласно общоприетата класификация цялата информация в информационното пространство се групира в 4 основни класа: сигнали, данни,
знания и култура, и включва следните елементи със съответния номер:
1. компютърни магистрали (шини);
2. локални компютърни мрежи (LAN);
3. глобални компютърни мрежи (WAN);
4. контролери и роботи;
5. човеко-машинни интерфейси;
6. мобилни телефони;
7. делови срещи – лични контакти;
8. телефонни мрежи;
9. интернет комуникационни мрежи;
56
57

Ковачева, С. Пъблик рилейшънс и пропагандни практики. София, 2019.
Report of the Defense Science Board Task Force on Strategic Communication, 2008.
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10. електронна поща;
11. служебна поща – делови преписки;
12. лична поща – кореспонденция;
13. служебни отчети и документи;
14. информационни бюлетини;
15. научни статии, доклади;
16. телеконференции;
17. научни монографии;
18. масови информационни системи;
19. радиопредавания;
20. телевизия;
21. кабелна телевизия;
22. дигитални информационни носители;
23. вестници;
24. филми;
25. списания;
26. книги.

Фиг. 6. Информационно пространство
На фигура 6 са показани отделните елементи на информационното
пространство, които са в пряка зависимост от тиража, скоростта на раз-
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пространението и радиуса на разпространение. Обектите от информационното пространство са подредени според типа на обменяната информация.
В тях се съдържа цялата информация, необходима да се оцени и предскаже
поведението на личността, обществото и държавата в информационната
сфера и да се оцени взаимодействието и сътрудничеството помежду им,
както и с околната среда.
Ако разгледаме внимателно възможните сфери на конфронтация и
петте бойни полета, навсякъде може да се види присъствието на информационния компонент, затова във всяка научна област тълкуват термина „информационна война“ от своя гледна точка. Позовавайки се на описаните
вече определения и методи за мрежова конфронтация, се вижда, че съвременните информационни конфликти се основават на високотехнологични
мрежови средства, специални манипулации на предоставяното съдържание, набор от социалнопсихологически инструменти и техники, използвани за имплицитно въздействие на индивиди или групи хора, насочвани към
формиране на собствени вярвания, ценности и нагласи. Моделът на „Изследователската програма за командване и управление към Министерството на отбраната на САЩ“ разделя информационната сфера на три домейна:
физически, информационен и когнитивен58.
Физическият домейн е сферата, в която са разположени физическите елементи на конвенционалните бойни действия, включително всички
видове комуникационни мрежи, цифрови технологии и телекомуникации,
които ги свързват. Тук информацията се възприема като сигнали, които в
модерните хибридни конфликти могат да се приемат и предават от различни технологични устройства.
Информационният домейн e втората област, в която информацията
се създава, обработва и споделя като съдържание. Тук подателите и получателите на информация са хора, които лесно могат да манипулират информационните послания и управленски решения. Това е информацията, която
срещаме всеки ден като потребители или автори в интернет под формата на
текстове, видео, аудиосъобщения и др. Тук е областта на информационните
операции, рекламните и пропагандните кампании59. Този аспект на инфорДимов, Петко. Приложение на уеб технологиите за защита на националната сигурност. София: ДиоМира, 2018.
59
Димитров, Димитър. Операции за влияние: механизъм на действие и противодействие. – В: Военен журнал, 2018, № 2. ISSN 0861-7392.
60
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D.C., August 2001, рp. 10-14.
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мационната сигурност може да се нарича още „сигурност на съдържанието“ и използва технологии за манипулиране на съдържанието.
Когнитивният домейн е област в умовете на воюващите и колективното поведение60. Тук информацията е важна не като сигнал или съдържание, а като причина за практически човешки действия. Състои се от
нематериални неща, като лидерство, морал, сплотеност на подразделенията, ниво на подготовка, осъзнаване на обстановката и обществено мнение. Тук се намират намеренията на командирите, тактиките, доктрините, техниките и процедурите за водене на военни действия. Това е свят на
нормативните и психо-социалните техники, които влияят на поведението и
комуникационните процеси на социалните групи или индивидите, свят на
действията и може да се нарече още „поведенческа сигурност“. От посочените характеристики става ясно, че интернет пространството е идеалното
място за манипулиране на общественото мнение, дезинформация, създаване на психоза, привличане на последователи, подпомагане на терористични организации и влияние върху поведението на хората за постигане на
политически цели61. От тази съвременна информационна среда проличава важната роля на социалните медии, които направиха по-лесно и много
по-бързо разпространението на фалшивите новини. Създателите на фалшиви новини използват традиционни медийни похвати за привличане на
вниманието и читателския интерес, за да накарат аудиторията да повярва,
че предоставената информация е истинска. Основната причина за това е
доверието към селектираните „приятели“ от нашите листи в социалните профили, което взема връх над проверката на фактите.
Експеримент отпреди 10 години в Колумбийския университет установява, че 72% от студентите се доверяват на линкове, за които мислят, че
произлизат от техни приятели – доверяват се до степен на въвеждане на
лична информация за логване в измамнически сайтове62. Тази широко разпространена уязвимост води до нова форма на злонамерена манипулация:
хората вярват на дезинформацията, която получават, когато отворят линк
от социален контакт.
Относно разпространяването на фалшиви новини според проучване на института за изследване на журналистиката „Ройтерс“ към униСтратегия за противодействие на радикализацията и тероризма. Министерски съвет,
2015.
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верситета в Оксфорд от 2018 г. телевизията е основният източник за информация в България, но въпреки това българските граждани използват
твърде много социалните мрежи и приложенията за мобилни съобщения63.
България е сред трите държави в света, които се доверяват най-много на
новините в социалните мрежи – цели 42%. В класацията страната ни се
намира след Чили и Малайзия и преди Аржентина с 37%. Двадесет и пет
на сто от българите в интернет блокират рекламите; 38% от тях вярват на
новините като цяло, което е един от най-ниските резултати в Европа. Интересно е, че малко повече, цели 41%, от изследваните вярват на новините,
които сами намират в интернет.
На фигура 7 са представени домейните на информационната сфера
с аспектите на сигурността и инструментите за влияние върху тях (SEO
– оптимизация на сайтове за търсещи машини, PPC – платена реклама,
ORM – управление на онлайн репутацията, AI – изкуствен интелект,
IoT – интернет на нещата, НЛП – невро-лингвистично програмиране,
Big Data – имат се предвид инструментите за събиране и социален анализ
на голямо количество информация в интернет).
С други думи, вярваме малко повече в интернет, отколкото на новините по телевизията. Замислете се колко от нашите деца научават новините
от телевизията и колко от социалните мрежи в интернет?
В последно време българските медии се превърнаха в бойно поле
между Русия и Запада. Една част от тях се финансират от фондация „Америка за България“ (в. „Капитал“, Медиапул), а други – от организации,
свързани с Русия, като „Нюз Фронт“ и Bultimes.
Традиционният годишен доклад на института „Ройтерс“ класира следните източници на достоверна информация в българското онлайн
пространство за 2018 г. по процент на използване, както следва64: Nova.
bg – 55%; Abv.bg – 48%; BTV – 46%; novini.bg – 41%; 24chasa.bg – 32%;
Dir.bg – 29%; БНТ – 25% ; Blitz.bg – 23%; Dnevnik – 19%; Bivol.bg – 17%;
Trud – 15%; Offnews.bg – 13%; Pik.bg – 13%; Darik radio – 13%. При проучването на социалните мрежи се запазва тенденцията за спад на интереса
към Facebook, подобно на тенденцията за телевизията. В противовес на
това се появява засилване на другите по-млади социални мрежи. Една от
причините за спада на интереса е, че мрежата на Facebook се е разраснала
толкова, че хората се чувстват некомфортно и разговорите преминават в
приложения за съобщения.
Reuters Institute. Digital News Report, 2018, р. 68. [прегледан 9.01.2020]. http://media.
digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf
65
http://ec.europa.eu/eurostat [прегледан 9.01.2020].
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Фиг. 7. Области на информационната сфера66
Европейският съюз и неговите държави членки годишно докладват
на Евростат65 за демографските данни на социалните медии. Те ни показват
кой ги използва, кои платформи са търсени от различни слоеве от населението, за какви цели и колко време отделят те на социалните медии. Актуалните демографски отчети на социалните медии се предлагат непрекъснато онлайн с местно, национално и европейско покритие.
Според Националния статистически институт за 2018 г. 67,3% от
българските домакинства разполагат с широколентов достъп до интернет
от домашните си компютри, докато цели 85,3% от населението достъпДимов, Петко. Приложение на уеб технологиите за защита на националната сигурност…
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ват до глобалната мрежа извън дома, чрез мобилни телефони, таблети и
др. Това ще рече, че редовните интернет потребители в страната са около
4,2 млн. души, а останалите до 6 млн. българи ползват частично глобалната
мрежа, предимно за комуникация, търсене на информация за стоки или услуги. Почти всички от тях използват възможностите на различни социални
мрежи, включително за взаимодействие с органите на държавната администрация (20,7%) или политически цели (13%)67 (фиг. 8). А според изследванията на Samsung Techonomic Index от 2015 г. насам българите са първи в
Европа по използване на социални мрежи от мобилните си телефони.

Фиг. 8.
По-ново проучване на Института за изследване на журналистиката „Ройтерс“ към университета в Оксфорд затвърждава този факт,
като съобщава, че България през 2018 г.68 е сред първите три държави
в света, които се доверяват най-много на социалните мрежи – цели
42% от респондентите. Според същото проучване телевизията е основният източник на информация в България, но въпреки това е налице тенденция за постоянен спад на годишната ѝ аудитория, което застрашава нейната бъдеща роля за следващото поколение. Класирането
по използваемост на социалните мрежи в страната е представено на
фигура 9, където серия 1 показва процента достоверност за новините,
а серия 2 – за всичко.
67
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http://www.nsi.bg/bg/content/2722/информационно-общество [прегледан 22.06.2019].
Reuters Institute. Digital News Report, 2018, р. 16.
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Фиг. 9. Доверие в социалните мрежи от българските граждани
Картата на най-популярните социални мрежи в света е направена по
данни на Alexa и SimilarWeb. Безспорният световен лидер е Facebook, надхвърлил 2 млрд. потребители и с покритие в 152 държави от 167 анализирани, или 91% от територията на планетата (фиг. 10).
В тази статистика е и България, където хората сякаш не признават друга социална мрежа. Цели 3,3 млн. българи имат профил в този
сайт, което е 46,8% от гражданите на страната при 4,2 млн. български
граждани, свързани в глобалната мрежа. Интересното за българските
Facebook потребители е, че през компютър може да се достигне до около 2,3 млн. души, а през мобилно устройство – до всичките 3,3 млн. в
страната69.
Ако допреди година Facebook владее 3 континента – Северна и Южна
Америка и Европа, а някои африкански държави се колебаят коя мрежа да
изберат, днес цяла Африка също е под властта на Зукърбърг. Единственият провал е в Азия срещу социалните мрежи „Одноклассники” и „ВКонтакте”, които печелят в 7 държави от бившия Съветски съюз, и QZone в
Китай. Това говори за целенасочена държавна политика за подкрепата на
определени социални мрежи в тези страни.
Все пак нека видим кои социални мрежи са на второ място по
използване в различните държави, за да разберем има ли някакви национални предпочитания, или държавна намеса в тяхната регулация
(фиг. 11).

69

Reuters Institute. Digital News Report, 2018.
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Фиг. 10. Световна карта на социалните мрежи от януари 2018 г.
Източник: SimilarWeb и Vincos.it70
В България на второ място е Instagram (също собственост на Facebook)
с почти половин милион български потребители. С други думи, оставаме
твърдо под западно влияние, макар хората у нас да не искат и да чуят за
Twitter, който се намира доста назад в класацията.
Изглежда, че в света на социалните мрежи има разделение по
политически блокове. В този смисъл големите държави, като Русия и
Китай, са подсигурили независимостта си, създавайки собствени инструменти за търсене, например Yandex.ru и Baidu.com, и собствени
социални мрежи – VK.com и QQ.com. Може би следва да проверим и
ползването на социални приложения за мобилни устройства, за да разберем как общуват хората. Все повече потребители предпочитат специализираните приложения от смартфоните и таблетите. Мнозинството
изследователи изчисляват, че това са между 60 и 80% от жителите на
различните държави.
Картата на фигура 12 е направена от специализираната компания за
анализи App Annie за най-използваните социални приложения. Тук надпреварата е между лидера Facebook (2,1 млрд.) и бързо нарастващата WhatsApp
(1,5 млрд., или общо 32 държави)71.
Cosenza, Vincenzo. La mappa dei social network nel mondo – gennaio, 2018. [прегледан 20.01.2020]. http://vincos.it/2018/02/05/la-mappa-dei-social-network-nel-mondogennaio-2018/
71
Cosenza, Vincenzo. La mappa dei social network nel mondo – gennaio…
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Фиг. 11. Карта на разпространение на най-предпочитаните социални
мрежи по държави – 2018 г.
Източник: Cosenza, Vincenzo. La mappa dei social...

Фиг. 12. Карта на вторите по употреба социални мрежи
по държави – 2018 г.
Изненада в случая е Facebook Messenger с 1,3 млрд. потребители в
71

Cosenza, Vincenzo. La mappa dei social network nel mondo – gennaio…
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17 държави, част от които в България и страните от Източна Европа и Канада. Естествено, китайците се предпазват от западното влияние с Line,
която предоставя освен комуникация, развлечения и е средство за плащане.
За да е още по-пълна картината, на картата се вижда едно петно с Viber в
Украйна и Хърватия.
На фигура 13 е показано разпространението на социалните мрежи в
глобален мащаб и тяхната посещаемост, като данните са към края на 2017 г.
и са в милиони потребители.

Фиг. 13. Разпространение на социалните мрежи по глобален брой
посетители
Източник: Cosenza, Vincenzo. La mappa dei social...
За да разберем текущото състояние на онлайн комуникацията, можем да
разгледаме триизмерната матрица на фигура 14. На нея са представени видът
на комуникацията (съобщение от един към много или от един към един), характерът на съобщенията (краткотрайно срещу постоянно) и размерът на всяка
общност според броя активни потребители, които използват социалната медия.
От гледна точка на националната сигурност тази матрица може да
помогне за разбиране на начините за организация, например на масови
протести и възможните комуникационни канали за организация и управление на тълпите.

63

Фиг. 14. Триизмерна матрица за онлайн комуникация чрез социалните
приложения
В отговор на фалшивите новини редица медии обединяват своите
усилия за разпознаване на невярната информация и предпазване от нейното разпространение и влияние. Така в началото на 2018 г. Facebook пристъпва към революционна промяна в правилата си и във фийда72 да се виждат публикации предимно на семейството и приятелите, а не на рекламни
сайтове, новинарско съдържание и др. Смята се, че така споделянето на
Feed (англ.). Специален софтуер, който изпраща известия до потребителите в социалните мрежи при публикуване на ново съдържание.
72
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информация със съмнително качество ще намалее. Ако потребителят иска
да отвори сайта в социалната мрежа на някоя медия, той трябва да я потърси конкретно. Предполага се също, че потребителят би търсил медии,
на които има принципно доверие. Въпреки това кой реже клона, на който
седи, като се има предвид, че основният приход на Facebook e от добре
насочените и ефективни реклами.
Обикновеният потребител, отделящ близо половин час на ден, за да
се информира, трудно може да се ориентира дали дадена информация е
истинна, или не. Ето защо има прости трикове, които могат да бъдат приложени, за да не ставате жертва на пропагандна, хибридна или лъжовна
информация. Важно е да се разпознае фалшивата информация. Чисто технически има два основни типа фалшиви сайтове:
• Clickbait сайтове (от „кликване“ с мишката и „стръв“, примамка).
Това е провокативно, често неистинско съдържание, чиято единствена цел
е да привлича вниманието на потребителите. Сайтовете, използващи тази
технология, се стремят да привлекат колкото се може повече потребители,
защото всяко посещение им носи печалба. Някои от тях са твърде аматьорски и лесно се разпознават, но други са направени професионално и могат
да заблудят и по-опитните потребители. В зависимост от това всеки подобен сайт може да притежава повече или по-малко от типичните признаци
за този вид бизнес.
• Сайтове, които разпространяват слухове и конспиративни теории, за да повлияят на общественото мнение.
И в двата случая индустрията е подсилена от лекотата, с която се
създават социалните ботове: контролирани от софтуер фалшиви акаунти,
които наподобяват истински хора и така печелят влияние.
Онлайн инструменти за идентифицирането на ботове разкриват такъв тип кампании за манипулации по темата Brexit или на предизборни
кампании. По такъв начин понякога самите институции или официални
лица се превръщат в източници на фалшива информация.

Психология на фалшивите новини
Вероятно всеки е попадал на силно емоционални и приканващи
към дадено действие постове в социалните медии, които впоследствие
се оказват фалшива новина (fake news). Те се разпространяват мълниеносно и са съпроводени от десетки коментари. Оказва се обаче, че голяма
част от хората са реагирали или споделили статията, след като са прочели единствено заглавието. И независимо че повечето от нас се смятат
за имунизирани към онлайн дезинформация, фалшивите новини заемат
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все по-голяма част от нюзфийда73. По време на предизборни кампании
слухове, компромати, фалшиви новини и фалшиви профили заливат онлайн пространството. Високо емоционални снимки, придружени с още
по-емоционални текстове, насочват собствените ни страхове в определена посока. Стига се дотам, че дори традиционните медии започват да
разпространяват фалшиви новини, падайки в капана на ексклузивността
и рейтинга. Хората се поляризират от това да вярват на всичко, което съвпада със собствените им представи, или да не вярват на нищо, защото
„всички се опитват да ни излъжат“.
На какво се дължи това? Ето какво можем да научим от психологията
за съвременните аспекти на добрата стара пропаганда.

Фалшивите новини се разпространяват по-бързо от истината
По-голяма е вероятността фалшивите новинарски материали да бъдат споделени, отколкото истинските истории. Също така истинските истории изискват повече време, за да достигнат до основните потребители
на информация, отколкото фалшивите до същия брой хора. Когато става
въпрос за „каскади“ на Twitter или за непрекъснати вериги за обратна
връзка, лъжите достигат каскада до 10 пъти по-бързо от фактите. И лъжите се възпроизвеждат от уникални потребители по-широко от истинските
твърдения на всяка дълбочина на каскадата. Любопитно е, че анализът
показва, че и ботовете имат по-малко общо със споделянето на фалшиви
новини в Twitter, защото се споделят от реални хора, а не от програмирани алгоритми.

Какво кара хората да вярват на фалшивите новини
Според анализатори на това явление причините са две.
Първо, елементът на изненадата е силна движеща сила за споделяне на онлайн съдържание. Фалшивите истории са написани с цел
да предизвикат интерес и по този начин притежават по-висока степен на
новост от истинските истории.
Втората причина се корени в емоционалните реакции, които фалшивите истории предизвикват. Такова съдържание е свързано със силни
емоции, като страх, отвращение и изненада, докато истинските истории
вдъхват емоции като тъга, радост или доверие.
Newsfeed (англ.). Непрекъснат поток от данни към сайтове, състоящ се от новини, предоставяни посредством доставчик на тази услуга. Абонатите получават кратки
справки или връзки, които от своя страна ги препращат към първоизточника.
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Макар да знаем, че емоционалното съдържание се споделя по-често в
социалните медии, отколкото неутралното, интензивността на емоциите
тук играе по-важна роля.

Създаване на вирусно съдържание
Споделянето на онлайн съдържание е неразделна част от съвременния живот. Хората постват статии от различни медии, предават видеоклипове в YouTube на близки и изпращат ревюта на ресторанти или други новини на своите съседи. Подобно социално излъчване също въздейства не
само на потребителите, но и върху търговските марки. Ясно е, че социалното препредаване е често и важно, но остава загадка въпросът, защо някои
части от онлайн съдържанието стават по-вирусни от други. Оттук следва и
въпросът, как емоцията формира социалното споделяне. Психолози, работещи в това направление, доказват, че информацията, предизвикваща емоции с висока възбуда като гняв или страхопочитание, се разпространява
по-бързо, отколкото съдържанието, изпълнено с емоции с ниска възбуда.
Високите възбудителни емоции могат да бъдат както положителни,
така и отрицателни, но позитивното съдържание се споделя по-често онлайн. Това, което прави фалшивите новини вирусни, не е валентността, а
интензивността на емоциите, които предизвикват.

По думите ще ги познаете…
Характерен за фалшивите новини е сензационният език, с който си
служат. Психолингвистиката ни помага да открием фалшивата информация в информационния поток, като установим конкретни езикови знаци,
свързани с измамата. За разлика от фалшивата истинската новина съдържа
повече думи и изрази с конкретна информация – сравнения, цифри, цитати.
Изследователите забелязват още, че 1-во и 2-ро лице се използват по-често
в по-малко надеждни типове новини, докато надеждните новини е по-вероятно да избегнат език, изглеждащ твърде личен.
Фалшивите новинарски съобщения съдържат два явни признака на
измамен език – по-неясни изрази като цяло и повече думи за омекотяване
или намаляване на въздействието на изявленията, например „малко“, „донякъде“ „може би“, „очевидно“, „нещо“.
Друг белег, чрез който могат да се разпознаят фалшивите новини, е
стилът на писане. Общото схващане е, че фалшивите истории са написани
така, че да се доближават максимално до новинарския стил на писане, за да
приличат възможно най-много на надеждни истории. На практика обаче се
оказва, че фалшивите новини обобщават главната претенция на статията в
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дълго заглавие, което се отнася за лице или организация, а съдържанието
на статията остава повтарящо се, кратко и по-малко информативно.

Кой е отговорен
Имаме достъп до милиарди информационни ресурси в интернет.
Как станахме жертва на фалшиви новини, които лесно можем да проверим с едно кликване? Съвременните платформи събират огромно количество данни за нашите действия и предпочитания в мрежата. Първоначално целта е да се таргетират реклами, но вече говорим, че се таргетира
съдържание.
За съжаление, социалните мрежи правят страшно лесно „пласирането“ на информация, т.е. потребителите я получават вместо активно да търсят нова информация онлайн. За повечето потребители „консумацията“ на
онлайн новини е ограничена до твърде малък брой страници. Феноменът
се нарича селективна експозиция и определя формирането на тесни общности около определени страници във Facebook, което води и до по-нататъшна сегрегация. Според изследователите нарастващата поляризация на
потребителите по конкретни разкази води до бързото разпространение на
дезинформацията онлайн.
Друг фактор са способностите на хората да коригират нагласите
си, след като се разкрие, че са жертва на невярна информация. Оказва
се, че само потребители с висока когнитивна способност коригират своите мнения, след като са им представени контрастиращи данни. И обратно,
потребителите с ниска когнитивна способност поддържат първоначалното
си мнение независимо от новите факти, което отново води до разпространяване на фалшиви новини.
Нашата когнитивна способност е свързана с работната ни памет.
Някои хора са по-малко способни да изхвърлят вече незначителната информация от работната си памет, което ги прави лесна жертва на фалшивите новини. С напредването на възрастта работната ни памет отслабва,
а оттам и умението да коригираме фалшивата информация. Именно това
обяснява вероятността възрастните хора да са по-често жертви на измами.
Но нещата са далеч по-сложни – разпространяването на фалшиви новини е мултифункционален феномен, който зависи както от когнитивните,
така и от факторите на околната среда. Наличието на връзка между качеството и популярността на съдържанието дава възможност да се направи
изводът, че в мрежа, пренаситена с информация, вероятността за висококачественото съдържание да се превърне във вирусно е почти толкова голяма, колкото и за нискокачественото.
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Всъщност възприемането на твърде много информация (например
под формата на постоянен поток от публикации в таймлайна74) засяга познанието: пристрастието към потвърждение или тенденцията да споделяме информация, която подкрепя нашите убеждения, се изостря в социалните мрежи, тъй като не ни остава време да анализираме правилно
всички входящи постове и сме склонни да обръщаме внимание само на
онези, които ни харесват.

Избор на правилното решение
Едно е вярно за фалшивите новини – че са изключително трудни за
разкриване. Причината отново се корени в собствените ни емоции. Оказва се, че след като се обърна публично внимание на фалшивите новини и
тяхното разпространение, хората станаха по-предпазливи и започнаха да
забелязват повече неща в интернет.
Фалшивото изявление получава легитимност, когато стане видимо.
Онова, което прави развенчаването още по-трудно, е, че повечето хора не вярват, че биха могли да станат жертва на онлайн дезинформация. Това интересно явление е наречено ефект на третото лице,
т.е. тенденция да вярваме, че другите са по-уязвими от нас от въздействието на средствата за масово осведомяване. В крайна сметка се
оказва, че хората са по-склонни да вярват например, че политическите
им опоненти са повлияни от фалшиви разкази онлайн, докато самите
те надценяват собствената си способност да откриват подвеждащата
информация.

Думата имат психолозите
Експлозията от фалшиви новини през последните няколко години
показа, че за съжаление, не сме станали по-умни от собствените си смартфони. Непознаването на законите на човешката психика и най-вече неумението да разпознаваме емоциите си и да ги управляваме правилно ни
прави податливи на манипулация – предоставяме властта над нашите емоции на някой друг, който е наясно, че това е най-краткият и лесен път за
въздействие върху човешкото съзнание.
Пропагандата винаги е съществувала, но разликата днес е, че общественото мнение се манипулира доста по-лесно с помощта на психологически атаки над човешкото съзнание. И всичко това процъфтява в динамичната онлайн среда.
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Фалшивите новини са социален проблем, който няма да бъде решен
с няколко бързи клика. От нас зависи да опитаме да се предпазим от дезинформацията, като поддържаме критичен ума си, активно избираме информационните източници и ги проверяваме чрез доказани медии.

Дезинформацията като инструмент
за влияние и манипулация
През лятото на 2018 г. световните медии гръмнаха, че хърватският
национален отбор по футбол дарява за благотворителност всичките си
23 млн. долара, спечелени от световното първенство по футбол. Няколко
дена по-късно става ясно, че информацията е фалшива75. Неин автор е хърватски журналист, който под „новината“ ясно е написал, че това е мечтано,
а не реално събитие, провокация в духа на „не-новините“. За съжаление
обаче, никой не си направил труда да прочете текста докрай. Само за час
хиляди потребители във Facebook споделят новината, откъдето тя достига
и до големите медии. Примерът е характерен с това, как всеки може да се
превърне в източник на информация благодарение на социалните мрежи.
Веднъж попаднала в интернет, новината си остава там. И ако сега
потърсите споменатото футболно дарение, ще изскочат безброй съобщения
за него. Интернет е пълен с подобни неверни, забравени публикации и е
възможно след години във Facebook да прочетете същата новина, споделена от умилен приятел.
И ако тази случка е невинна онлайн провокация, какво се случва,
когато лъжата е целенасочена, манипулативна и преследваща користна
цел? Фактът, че една новина е споделена от много хора онлайн, по-скоро
е знак, че трябва да бъдем внимателни, а не е доказателство за нейното качеството. Фалшивите новини са много по-завладяващи, те влияят
на емоциите и това кара все повече потребители да ги разпространяват.
Споделяйки ги, хората много по-често изразяват страх, отвращение или
изненада, докато при истинските новини емоциите в думите им са за
очакване, тъга, радост или вяра.
Тук се наблюдава и друга особеност на проблема. Самите социални мрежи едва неотдавна, при това без видимо желание, се включиха
в битката с фалшификатите, защото те им носят изгода. Бумът на споделянето означава допълнителен трафик за сайтовете, повече реклами,
Новината за хърватското дарение се оказа фалшива. Топ спорт, 18.07.2018. [прегледан 20.02.2020]. https://topsport.bg/
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повече приходи. Няма логика да се вменяват морални предразсъдъци на
големите корпорации.
Нека все пак приемем, че е дошъл моментът да се противодейства на
фалшивите новини. Но кой и как би могъл да анализира информацията, без
това да носи риска от цензура и допълнително влияние? През последните
месеци, след активизирането на Facebook срещу фейк новините, все повече
личности с ярки позиции са обект на постоянно докладване и блокиране
без каквото и да било основание.
Първият голям въпрос е кой ще определя кое от казаното е истина,
а вторият – какво точно е истината. Кандидатите за отговор на първия
могат да бъдат сведени до четири категории – журналистите, аудиторията,
властите и компютърните алгоритми. Всяка от тях има потенциал, но крие
и допълнителни рискове.76 Липсата на цензура в един децентрализиран информационен свят е най-голямата възможност, която интернет предоставя,
но и най-голямата отговорност. И разбира се, винаги, когато се говори за
информационен контрол от страна на държавите или политиците, обществата започват да стават особено чувствителни.
Неотдавна американският президент Тръмп обвини Google, че извежда на преден план в търсенията си резултатите от либералните медии,
които го хулят и ненавиждат. Представител на компанията остро отвръща,
че това е клевета – те никога не влияят върху резултатите, защото алгоритмите им са прозрачни и вземат предвид повече от 200 фактора.
На пръв поглед е логично никой да не е наясно какви точно са тези
фактори. Защото от другата страна са милионите разработчици на сайтове
по света, които се опитват да предугадят какво е онова, което ще издигне
страниците им нагоре в търсачката.77 И все пак кой точно би могъл да спре
една търсачка например да ограничи лошите новини, свързани със самата
нея, или пък позитивните вести за някого, който има по-добри резултати и
посяга към глобалния ѝ монопол?
След това с пълна сила идва темата за личното отношение, с което ни
даряват най-големите сайтове, откъдето сме свикнали да черпим информация.
Всеки ден влизаме в Google, подтикнати от желанието да намерим
новини по дадена тема, да попълним информационен пропуск или просто да видим кой печели баса за столицата на Либерия. Може би сте заНинов, Мариан. Техника за управление на риска в условията на ограничения. – В:
Военен журнал, 2014, № 4, с. 41.
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Темелков, Илия. Битката на Тръмп с технологичните гиганти. Bloomberg TV Bulgaria,
31.08.2018. [прегледан 12.02.2020]. https://www.investor.bg/novini/261/a/bitkata-natrymp-s-tehnologichnite-giganti-267490/
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белязали, че след като сте направили няколко търсения в дадена посока,
предложенията, които търсачката започва да ви дава, се променят. Ако не
вярвате, започнете да пишете произволна дума на своя компютър, после се
преместете на компютъра на колегата си и опитайте отново. Разликите ще
ви изненадат. Всички ние имаме досиета в Google.
Чудесно е, че търсачката прави възможното, за да ни даде най-подходящия резултат, улеснява ни, пести време, насочва ни към търсеното.
Но от друга страна ни ограничава, намалявайки случайността. Ако търсим
постоянно в дадена област, това сериозно ще намали резултатите, които ще
получим от други области на знанието. С други думи, феноменът не само
има пряко отношение към фалшивите новини, но и поставя още интересни
въпроси, свързани с недалечното дигитално бъдеще.
Всеки от нас има свой „социален балон“ или „балон от филтри“ (filter
buble), както сполучливо го дефинира Ели Парисър. Още през 2011 г. той
предупреждава, че ще стигнем дотук78. Накратко, негативната страна на
персонализираното търсене е, че хората уж разполагат с безкрайно море
от информация, но получават само онова, което искат. Системата знае къде
се намирате, от какво се интересувате, какво ви харесва, на кой политик
симпатизирате.
В социалните мрежи правилата са същите. Алгоритмите им се грижат
да доставят съдържанието, което носи удоволствие на потребителите или което харесват и разпространяват. На практика и самите ние не горим от желание
да опознаваме гледната точка, която не ни харесва. Напротив, стремежът ни е
да се заобикаляме със съмишленици, да споделяме идеи и гледни точки.
Понякога обаче това може да изкриви гледната точка. Ако останем в
рамките на така популярния пример с изборите, то персонализираната информация помага измежду двамата ни приятели – единият хулещ, а другият славещ любимия ни кандидат, да получаваме само новините, свързани с втория.
Един от активните привърженици на интернет Ели Парисър дава
друг пример: с търсенето в Google на British Petroleum. Един от потребителите ще получи само сайтове с информация за инвестиционните новости,
свързани с компанията, а друг – данни за екологичните щети, нанесени от
взрива на нефтената платформа Deepwater Horizon79.
Парисър формулира чудесно и опасностите от тази филтрация: тя
скрива от нас новите идеи и важната информация. Създава впечатлениеPariser, Eli. Fun Facts from the New Facebook Filter Bubble Study. Medium, 7 May,
2015. [прегледан 15.02.2020]. https://medium.com/@elipariser/fun-facts-from-the-newfacebook-filter-bubble-study-444d4a658f5d
79
Ibidem.
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то, че нашите интереси и възгледи са единствени и не съществува нищо
друго. Неотдавна в едно изследване с негово участие била предоставена
информация за кандидат в предстоящи избори. Половината получили положителни данни за него, но останалите съобщили, че е откраднал пари
от собствената си компания. После се извинили и пояснили, че е станала грешка. Накрая попитали двете групи: „Корумпиран ли е кандидатът“,
и единодушният отговор гласял: „Не!“. Когато обаче им задали въпроса,
биха ли гласували за него, се оказало, че групата, получила фалшивата информация, е драстично по-неблагосклонна.
Ако искате да информирате правилно хората, не бива да мислите
само за това, какви факти ще им съобщите, а и от какви модели ще им ги
предоставите. Например колкото повече се говори, че Саддам Хюсеин не е
имал нищо общо с атентатите от 11 септември 2001 г., толкова повече хора
вярват, че е свързан с тях. От гледна точка на познанието сигналът „не“ е
по-слаб от „двете неща нямат връзка“.
Налице са множество доказателства, че когато хората усещат, че
идентичността им е под заплаха, по-твърдо поддържат убежденията си и
са по-малко склонни да приемат мнение, различно от своето. Има ли вариант обаче да се създаде друга идентичност, която да помогне темите да се
обсъждат с повече разбиране? Любопитно е, че най-съдържателните политически онлайн спорове присъстват в спортните форуми, защото там на
първо място хората се срещат като фенове на даден отбор, а едва след това
са демократи или републиканци.
На пръв поглед е чудесно да се отбележи, че се интересувате от спорт,
почитатели сте на даден отбор, вълнува ви политиката и застъпвате определено направление. И после любимият новинарски сайт ще ви залива само
с новини, които ви интересуват. Няма да ви занимава с отбори без предстоящи мачове с вашите любимци, нито с възгледи за политиката, които ще ви
настроят агресивно.
Петте проблема, които произтичат от това, обобщава журналистът и
изследовател Титус Платнер80.
На първо място „балонът на филтрите“ се нарича и „информирана
слепота“. Опитвайки се да удовлетвори потребителите, социалната мрежа
или новинарският сайт им създава изкуствена атмосфера.
Второ, този феномен „затваря“ хората. Мрежата или сайтът им създава илюзията, че едва ли не всички подкрепят любимата им партия, че
всички останали мнения са застъпвани от маргинализирано малцинство...
Plattner, Titus. Five Risks of News Personalization. 12 Jun 2018.
https://medium.com/@titusplattner
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И тук приключва критичното мислене. Голям риск е, тъй като това е изкушение не само за средата (например Facebook), но и за всяка комерсиална
медия, която би се чувствала твърде уютно да съобразява новините си с
всеки потребител и така да е харесвана и четена от всички.
На трето място е въпросът, могат ли алгоритмите да определят интересите на обществото, или търсят единствено най-интересното. В един
момент границата неминуемо се размива: докато медиите и журналистите са подготвени професионално да избират съществените теми, които да
представят (с всички забележки, които предизвикват), алгоритмите лесно
могат да подменят дневния ред. Хората ще гледат благи интервюта вместо
важни теми, като корупцията, социалното неравенство, престъпността.
Четвърто, днес за водещ принцип се приема плурализмът – редно
е да се дава думата на хора с различни гледни точки, така че зрителят да
решава последен в чия полза са аргументите. Филтрирането на новините
по предпочитания е тъкмо противоположно на това начало. А дали, ако сте
чули какво мисли по дадена тема политик от партията, чийто горещ почитател е съседът ви, ще ви е по-лесно да намерите общ език с него? След
като не се представя и разглежда различната гледна точка, а съответно и
хората с различна гледна точка не достигат до вашите новини, кой точно
би могъл да бъде коректив на информацията? Кой може да каже например,
че идеите на определена група са се превърнали в агресивни и дори опасни
за много други хора?
Не на последно място по важност е, че филтрирането на новините води до загуба на личната сигурност. Предоставящите новините (медия
или мрежа) знаят не само кой е любимият ви политик, но и какво би ви
накарало да го харесвате повече.
Наскоро Би Би Си обяви, че учени от Кеймбридж работят върху „ваксина“ срещу фалшивите новини. Според тях „превантивното предлагане
на читателите на малки порции невярна информация може да помогне.
Идеята ни е да набавим когнитивен репертоар, който да помага на човека
да изгради резистентност към нея, така че когато се сблъска с подобен тип
твърдения, да е по-малко податлив“, казва д-р Сандър ван дер Линден81.
В това има зрънце истина – ако знаеш какви са честите методи на
фалшивите новини, по-голям е шансът да ги избегнеш. Всичко е въпрос
на информационна култура, но и на будна мисъл. В крайна сметка се връщаме там, откъдето започнахме – в наши дни е по-лесно от всякога човек
Van der Linden, Sander. Risk and Uncertainty in a Post-Truth Society (Earthscan Risk
in Society), 2019.
81

74

да стигне до информация, както и да я провери. В ръцете на всеки от нас
е да използва това огромно благо – безценното море от знание, както намери за добре.
В съвременния свят модерните информационни технологии ни позволяват да разполагаме с огромни масиви информация, но на тях дължим и
проблема с фалшивите новини. В такъв случай дали решението няма да се
появи именно с помощта на компютрите? Изкуственият интелект не само
е способен да улавя с голям успех фалшивите новини, но и сам да създава
материали. Едно от най-нашумелите през последните години направления
са невроните мрежи – софтуер, обучен да обработва информацията по подобие на методите, с които го прави човешкият мозък. Казано накратко,
както невроните и синусите им получават и обработват информацията,
така и невронните мрежи трупат своя изкуствен интелект, след като могат
да се самообучават, да анализират данните с впечатляваща точност и многопластовост.
Така или иначе фалшивите новини вече дават сериозни отражения
в реалния свят. Много са случаите, когато хакери атакуват например национална информационна агенция и публикуват фалшива новина, от която
започва огромен дипломатически конфликт.
Според науката техниките на пропагандата са над 60. Когато се стигне до неудобен въпрос, се бяга в далечна тема или пък се повтарят цитати
от миналото. Те са познати много отдавна и въпреки това не спират да се
употребяват и да се прилагат в различни ситуации.
В момента стотици мащабни организации онлайн се борят с фалшивите новини. Най-популярният сайт е Factcheck.org, където са проверени
около 10 000 твърдения. И все пак, от една страна, броят им е нищожен на
фона на всекидневния новинарски поток, а от друга – понякога проверяването на даден факт може да отнеме много, много време, достатъчно да
обиколи планетата. Ако човек се довери напълно на дадена организация,
която да проверява фактите, това пък крие рискове от нови манипулации.
И тук на помощ идва онова, от което очакваме най-силно да промени
живота ни в следващите години – изкуственият интелект и дълбоките невронни мрежи. За тази цел се използват софтуери на принципа на невронните мрежи и лингвистичното програмиране. Първата задача на невронната
мрежа обикновено е да отсее какво точно трябва да бъде проверено. Задачата съвсем не е рутинна. Първоначално се изгражда база данни с примери от реални сайтове, отсята от хора. След подробен анализ решенията
на екипа се предоставят в невронната мрежа. Тя е обучена да проучва не
само съдържанието на изречението, но и неговата дължина и емоционална
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окраска. Отчита се също дали става въпрос за реакция на твърдение на
опонента, съдържа ли собствено име, носи ли позиция. Извън структурата
на диалога невронната мрежа търси вътрешни противоречия в думите на
единия участник в разговора, има ли прилика с вече проверени твърдения,
каква е реакцията на публиката в залата. Всичко това са фактори, които
и хората подсъзнателно анализират, слушайки събеседника си, макар да е
невъзможно да го направят в цялата им пълнота.
След като целият този пъстър спектър от информация вече е в невронната мрежа, анализаторите проверяват как се справя тя със следващите
текстове. И се оказва, че успехът е налице – в огромна част от случаите софтуерът избира за ключови еднакви твърдения с много от водещите сайтове,
където същата работа е свършена от хора. Основното предимство на невронната мрежа е, че се самообучава на базата на успехите си в обработката на
даден текст и допуснатите грешки, като бива подобрявана така, че да не ги
повтаря в следващия текст. Същевременно невронната мрежа анализира и
работата на 9-те сайта за проверка на факти – какво отличава всеки от тях в
подхода му към избора на изречения, което пък дава допълнителна информация, например за пристрастията на журналистите, правили анализа.
Голяма част от статиите, които четем днес, са автоматично
генерирани от компютърен софтуер с изкуствен интелект.
Генерирането на изображения, видео и звук, при които действителността не може да бъде различена от манипулацията, отдавна не е проблем за съвременните компютърни системи, където каузата „скорост“ ще
бъде безвъзвратно изгубена. Могат да се видят онлайн клипове, в които
даден политик казва неща, за които не би си и помислил. Днес дори има
ботове, които генерират текстове по дадена тема без човешка намеса.
Това важи още повече за новините, показващи времето, спорта и т.н., писани от гледна точка на победителя. Голяма част и от специализираните
статии се пишат изцяло от компютри, като се смята, че до 2025 г. покритието може да достигне 90%.
Информацията винаги има много страни и колкото по-ценна е, толкова по-голям обект на манипулации е тя. Независимо колко „автентична“ изглежда дадена новина, снимка или видеоклип, независимо колцина
подкрепят политическите, естетическите или моралните ви разбирания,
не се доверявайте изцяло на написаното или видяното, бъдете скептични. Бъдете внимателни към публикации, които изцяло съвпадат с вашите
представи за живота – често те са твърде „перфектни“, за да са истински.
Приложете поне част от описаните техники, за да се убедите, че някой не
се опитва да ви направи за смях.
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Втора глава
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ
В условията на междурелигиозни и междуетнически новини и хибридни заплахи за съвременното обществото все повече слухове обикалят из
социалните мрежи, независимо дали са за имигранти, отношенията между
НАТО и Русия, войната в Сирия и т.н. Всъщност те присъстват почти във
всяка новинарска тема.
Слуховете и дезинформацията съпътстват кризисните ситуации още
преди появата на интернет, защото несигурността и безпокойството са двата основни елемента на кризата и извънредната ситуация. Слуховете възникват и се разпространяват, когато хората са несигурни и разтревожени по
дадена тема. В съвременния мрежов свят те също нарочно разпространяват
фалшива информация и слухове като на шега, за да събират „харесвания“ и
последователи в социалните мрежи.
Според Мария Габриел, еврокомисар в сектор „Иновации и младеж“
и първи вицепрезидент на Европейската народна партия, „от огромно значение е да се подобри прозрачността на информацията в интернет, за да
бъде улеснено откриването на нейния източник“82. Голяма част от потребителите не могат да различават фалшивата от истинската новина. Възрастните хора са по-склонни да споделят фалшиви новини. Рисков фактор са
младите хора, защото те имат нужда да се доказват, да бъдат независими и
да не се вслушват в съвети, като по този начин лесно могат да се превърнат
в жертва на сайтове с фалшиви новини.
Фалшивите новини са напълно реална опасност и не бива да вярваме
на всичко, което е прочетено или видяно в интернет.
В дигиталната среда, за да определим дали информацията е надеждна, или е просто слух, трябва да можем да отделим истинските,
автентичните материали от фалшификатите, да притежаваме умения
Габриел, Мария. Медийната грамотност и качеството на информацията са
ключове за устойчивостта ни срещу онлайн дезинформацията. Novinite.bg,
11.06.2018. [прегледан 10.02.2020]. https://www.novinite.bg/
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за критично мислене и да можем да преценим произхода на информацията и вида на нейния източник.
Справянето с фалшивите новини и дезинформацията изисква доказани процедури, надеждни инструменти и изпитани техники. Те най-вече
следва да се използват преди настъпването на кризата. Времето на кризата
или бедствието не е моментът за овладяване на практиките за боравене
с информация и пресичане на дезинформация. В крайна сметка става въпрос за постигането на хармония между два основни елемента: обучение
и координиране на хората по време на спешна ситуация. Успехът в тази
дейност е комбинация от човешко и технологично усещане за посоката на
разследване. Все пак тук пейзажът на инструментални технологии може да
се промени твърде бързо.
В настоящия труд са синтезирани най-добрите съвети и опитът на
водещи практици от медиите и разузнаването в дейността им по предоставянето на достоверна информация по време на криза. Известно е, че в
конфликтни райони на граждански войни и безредици журналистите не
могат да се придвижват свободно. Затова голяма част от информацията
там се добива от текстови съобщения на местни активисти, разпространявани в социалните медии и блогове. Факт е, че голяма част са политически обвързани, и затова е необходимо особено внимание, когато се
„пресяват“ слуховете от фактите. Процесът на проверка е по-важен от
всякога в кризисна ситуация, където погрешното възприемане и страхът
пронизват всички.
Твърде често източниците грешат, затова интервютата с тях следва да
са придружени с някакви документи. С навлизането на информационните
технологии се промени и документацията. Наличието на мобилни телефони и охранителни камери увеличи количеството и значението на видеодокументацията. Технологиите също промениха начина, по който намираме
и се справяме с източници и информация.
Можем да използваме новите инструменти ефективно, като ги съчетаваме със старите методи за задаване на въпроси и проверка на множество онлайн източници. За целта могат да се използват инструменти
за проследяване на ключови думи, като Tweet Deck, които помагат при
търсенето на надеждни потребители (правоохранителни органи, първични източници). Не е необходимо да се свързваме с тях, за да потвърдим
валидността на актуализациите в социалните медии, а да изградим система от доказателства. Информацията в социалните медии следва да е
първата стъпка за проверка какво всъщност се е случило, а не последната
и единствена дума по темата. Ключът е да се наблюдава и приема колкото
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се може повече информация, след което да се сравнява с други източници
за натрупване на доказателства.
За по-малко от едно десетилетие събирането на информация се трансформира най-общо до две значими разработки.
Първата е мобилната технология. По дефиниция всеки смартфон
има висококачествена камера с възможност за видео и позволява потребителите лесно да се свързват с мрежата, за да разпространяват снимките си.
В резултат на това все повече хора носят технологията в джобовете си, за
да снимат бързо различни събития и да ги споделят директно с други хора.
Втората технология е развитието на социалните мрежи. С други
думи, социалните медии се третират като полицейски скенер. Хората заснемат онова, което виждат, и го споделят във Facebook, YouTube или Twitter.
Все по-често на всяко ново събитие по света има „случайни журналисти“,
хора на правилното място в точното време със смартфон в ръцете. Голяма
част от тях дори не са чували за местните медии, но всички са наясно с
интернет и Facebook.
С други думи, аудиторията се насочва към социалните мрежи за информация. За съжаление, в подобни новинарски събития често (умишлено
или случайно) се разпространява фалшива информация. Така че по-добре
е към информацията да се подхожда с нагласата, че е невярна. По време на
криза, когато информацията може буквално да повлияе на живота, бързата
проверка е наложителна.
Проверката е ключово умение, което става възможно чрез безплатни онлайн инструменти и старомодни журналистически техники. Нито
една технология не може да се справи сама с този проблем, т.е. своевременно да осигури достоверна информация и то във вид да има информативна стойност.
Най-общо казано, четири са основни начина за проверка и потвърждение:
1. Първо трябва да се запитаме: „Това ли е оригиналното съдържание?“.
2. Кой е източникът на съдържанието?
3. Кога е създадено съдържанието, коя е датата на първоначалното му
публикуване?
4. Къде е създадено съдържанието от гледна точка на местоположението?
Ако намерите определено съдържание в профил от социалните медии, следва да извършите редица проверки, за да определите неговата оригиналност, т.е. да се уверите, че е истинско.
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Голяма част от официални страници на известните личности в социалните мрежи са белязани като оригинални с една икона под формата на
щит. За да проверите дали даден акаунт е действително проверен, задръжте
курсора на мишката над синята отметка и ще видите текст „Проверен акаунт“. Ако той липсва, акаунтът не е потвърден.
Facebook също предоставя подобна програма за проверка, използвайки същата система от сини тикове за известни личности, журналисти
и държавни служители. (Както при Twitter, Facebook управлява програмата за проверка и решава кои искания за проверка да приеме.) На Facebook
страниците тикът се показва под основната снимка, до името на човека.
Но дори при наличието на официални програми няма бърз начин за
проверка дали източникът е реален, различен от ръчното анализиране на
всички налични подробности за профила. Елементите за преглед включват
свързани уебсайтове, местоположение, предишни снимки и видеоклипове,
предишни актуализации на състоянието или туитовете.
Един от първите въпроси е дали снимките са оригинални или съдържанието на клиповете? За целта могат да се използват инструменти за
обратно търсене на изображения, например TinEye или Google Images.
През последните години има много свързани безобидни фалшиви видеоклипове, създадени от PR компании, които търсят публичност83. Има и умишлени опити за създаването на фалшиво съдържание, особено в Сирия и Египет,
където дискредитирането на „врага“ може да бъде постигнато посредством надеждно изглеждащо съдържание, споделено в социалните медии. Техниките
включват създаването на фалшиви, но идентични на външен вид уебсайтове и
претенция за отговорност за бомбена атака за всяване на смут у населението.
Ако някой се опитва да предаде невярна информация, умишлено или
не, директните въпроси често водят до признание на лицето, че всъщност
не е снимало кадрите във филма. Освен това е възможно да се пресекат
някои отговори чрез разглеждането на EXIF данните в снимка или след
сравняването на конкретно местоположение в Google Street View. Преди
всичко обаче трябва да бъде открит човекът, отговорен за съдържанието.
Някои потребители предоставят много информация в социалните си профили, включително истинското си име.
Проверката на датата на събитието на качен видеоклип може да
бъде сред най-трудните елементи на проверката. Някои активисти са наНиколова, Елица. Измерване и оценяване на връзките с обществеността –
възможности и перспективи. – В: Медии и обществени комуникации [онлайн],
септември 2017, бр. 32. [прегледан 10.02.2020]. https://media-journal.info/?p=item&aid=333
83

80

ясно с този факт и ще направят така, че в публикацията им да не се вижда
правилната дата. (Датата на YouTube например използва тихоокеанското
стандартно време.) Това може да означава, че видеото е качено, преди да се
е случило събитието.
Друг начин да се разбере точната дата е с помощта на метеорологичната информация, ако на съответния клип например вали. Ако знаете
мястото и датата на събитието, можете да използвате търсачката Wolfram
Alpha. Тя пази информация за времето на определена дата (просто въведете
фразата „Какво беше времето в София на 24 септември 2013 г.“ и ще получите резултат). Това може да се комбинира с туитове и Faceboок постове
от същото място по същото време, както и с данни от местните синоптици.
Нищо чудно и да разберете, че в този ден не е валяло на това място, както
е показано в задния фон на клипа.
Честа практика е да се използват снимки или клипове от вече отминали събития, като последвалото споделяне на „новината“ генерира допълнителен трафик към медията. Погледнете датата на публикацията – има вероятност да е отпреди няколко години. Има обаче вариант медията да не поставя
дати на публикациите. Тогава потърсете в мрежата заглавието, като обърнете
внимание на всеки резултат откога е новината – разлика от няколко месеца
или години определено сочи, че новината е „втора употреба“.
При потвърждаване на местоположението е необходимо да знаем,
че само малък процент от съдържанието автоматично се геолокализира, но
платформите за картографиране (Google Street View, Google Maps, Google
Earth и Wikimapia) могат да помогнат.
Намирането на геолокация е повече от трудно, когато изображенията
са остарели, например публикувани след ожесточени сражения в Сирия
или след урагана „Санди“. Все пак почти винаги може да се идентифицира
някоя висока сграда, кула, минаре или др. сред заснетите кадри, която да
бъде открита на картата84.
По подобен начин активистите от StopFake развенчават редица пропагандни материали в Украйна посредством поредицата „Селфи войник“85
в YouTube. Операторът разпознава мястото, на което се е снимал някой
руски войник, и отива да се снима на същото място. При сравнението обаче
проличават редица нередности.
Колев, А. Алтернативни ГИС решения за нуждите на отбраната. Пета
международна научна конференция „Партньорство, изследвания и технологии за
отбраната“, Хемус, 2010, с. 104–110.
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Нищо освен лъжи. Novosti-bg, 11.03.2017. [прегледан 30.01.2020]. https://www.stopfake.org/
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Повечето хора си мислят, че проверката за геолокация е лесна, но
това е цял процес, който сравнително рядко дава ясни отговори.
В началото на 2018 г. информационният магнат Би Би Си излъчи
анализ, в който се прави паралел със съдържанието и качеството на продукцията на катарската телевизия „Ал Джазира“. Те откриват, че докато
журналистите извършват проверки, резултатите от тях рядко се споделят
с публиката. В случая следва да се вземе под внимание, че публиката
може да разполага с други кадри от мястото.
„Международната федерация на библиотекарските асоциации и институции (МФБАИ) е създала таблица, която улеснява хората за установяване на фалшивите новини. Според МФБАИ има поне осем начина да се
провери една информация86:
• Какъв е сайтът като източник – проверете кой е сайтът, кой е
собственикът му и т.н. (според описания вече начин).
• Обърнете внимание на заглавието – често заглавието е сензационно, но информацията в статията не отговаря на него.
• Проверете кой е авторът – потърсете дали е действителен, или
измислен (по-добре е обаче да се ориентирате към автори, които според
вас самите са гарант за истинност – т.е. спечелили са вече доверието ви с
предходни свои разработки).
• Източници – проверете какви източници са цитирани в самата
статия, дали те самите заслужават доверие (ако са институционални – институциите имат интернет страници, ако не са – дали са изказвали сходни
позиции в други медии).
• Проверете датата на публикацията – често стари новини се рециклират и пускат като нови, дори вече да не са актуални.
• Шега ли е – възможно е публикуваната информация да е сатира,
добре е да се провери авторът.
• Проверка за обективност – дали това, което знаете по дадена
тема, не влияе върху преценката ви за него.
• Попитайте експертите – потърсете някой експерт по темата, за да
ви каже дали информацията е вярна, или не.
За да се противодейства на фалшивата информация онлайн, необходимо е потребителят да следва няколко прости правила:
• Не се подвеждайте по шокиращи заглавия от типа на: ШОК! БОМБА! СЕНЗАЦИОННО! УЖАС!
Как да подхождаме. Фалшиви новини. BFPA gallery. [прегледан 13.01.2020].
https://bfpagallery.wordpress.com/ fake-news/how_to_behave/
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• Не кликвайте върху сензационни съобщения (например за смъртта
на английската кралица) особено ако източникът е Twitter, Faceboок акаунт
или неизвестен за вас сайт.
• Не кликвайте върху сензационни заглавия, които като информация
са недовършени („Това, което се случи на Лили Иванова, ще ви разтърси...“; „Това, което каза Гришо, съсипа...“).
• Не се предоверявайте на непознати източници.
• Знайте, че не всичко, което звучи научно, е... научно обосновано. Например в началото на април 2019 г. възникват масови безредици на границата
между Гърция и Северна Македония в резултат на опитите на стотици имигранти от Гърция да нахлуят на територията на Северна Македония. Оказва се, че
причината за тези размирици е фалшивата новина, че границата ще бъде отворена и пътят към Европа – открит. Естествено, това е предпоставка за ксенофобски
и крайно десни настроения в навечерието на парламентарните избори за Европарламент. Подобно влияние е наблюдавано и върху т.нар. процес „Брекзит“ за
излизането на Великобритания от Европейския съюз. Големият проблем не е, че
фалшивите новини не са истински, а че те са превърнати в политическо оръжие.
• Не се предоверявайте на уж специализирани сайтове, които са с
неясни автори, финансиране, източници и т.н. Например vaksini.eu звучи
достоверно и научно подплатено, но не е. Разпространява неверни и опасни твърдения за ваксините, които застрашават здравето и живота не само
на децата, но и на хората изобщо.
• Ако новината започва с обещанието, че иска да ви разкрие „непознати досега факти“, почти сигурно е, че е фалшива.
• Ако новина ви обещава разкриването на скандални подробности,
почти сигурно е, че е фалшива.
• Ако новина иска да ви „промени мнението за света“, вероятно обслужва нечии интереси и отново почти сигурно е, че е фалшива.
• Ако новина иска да ви покаже просто средство от ежедневието,
което лекува всичко, но лекарите и фармацевтичните компании мълчат,
защото са в заговор, тя със сигурност е фалшива. („Това, което лекарите
крият от нас...“; „Чудото на содата за хляб, която убива рака, диабета и заболяването от псориазис...“ и т.н.).
Проверка на слухове, разпространявани в социалните мрежи
Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit или YouTube сами по себе си не са
източници на информация. Публикациите в тях може да са както от сериозни източници, така и от злонамерени потребители. Те могат да бъдат и
възможност, и заплаха за националната сигурност на държавите.
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Източник: IFLA
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Ето няколко съвета, с които да проверите информацията от социалните мрежи:
1. Посочете кой е авторът на съобщението – известна медия, общественик или потребител, за които никога не сте чували. В случай на съмнение
можете да се консултирате с някои от сайтовете за проверка на информацията, като инструмента на Decodex87.
2. Опитайте се да достигнете до първоизточника на информацията
колкото е възможно по-назад.
3. Ако информацията е от непознат източник, без възможност да я
проверите сами, се приема априори за невярна.
4. При липсата на източник е по-добре да останете предпазливи. Пазете се и от косвени източници, като „приятел на приятел ми каза, че...“.
5. Основен принцип е, че ако няколко надеждни медии дават една и
съща информация, като цитират различни източници, тя вероятно е вярна.
И обратно, пред неустойчивата информация фактът, че не я намирате другаде, призовава за най-голяма предпазливост.
6. Проверете датата на информацията, изображението или видеото: в
социалните мрежи се случва стара публикация да се „върне назад“, когато
е често споделяна.
7. Снимка или видеоклип никога не са доказателство сами по себе
си, особено когато идват от неизвестен акаунт. Информацията в тях може
да бъде невярна или извън контекста. Това може да бъде потвърдено, като
въведете URL адреса на изображението в Google Images или TinEye.
8. Пазете се от шокови съобщения. Информацията в мрежите често
предизвиква емоции.
9. Споделяните съобщения не са непременно верни. Това единствено
означава, че вашите приятели реагират, а не че съобщението е автентично.
Facebook, Twitter и редица търговски обекти предприемат активни
мерки за идентифицирането на акаунти, разпространяващи фалшиви новини. Особено след изборите през 2016 г. за президент на САЩ и кампанията
Brexit на Обединеното кралство са приложени и по-строги разпоредби относно съдържанието на техните страници.
Фокусът на WhatsApp върху законните новини се появи отново
и сега постепенно въвежда ограничения, насочени към намаляването
на риска от невярна информация за споделяне между потребителите.
Въпреки че може да звучи противодействащо за регулиране на съдържанието на частна платформа за съобщения, мярката се налага чрез актове
87

Decodex. Le Monde. [прегледан 15.12.2019 г.]. https://www.lemonde.fr/verification/
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на насилие в реалния свят, причинени от фалшиви слухове в групите на
Whatsapp.
В западните държави Whatsapp е предимно приложение, използвано
за лични съобщения. Другаде, например в Индия, където потребителската
база е 200 милиона, се е превърнало в заместител на разговорите на градския площад. Потребителите там имат групи за чат „Семейство“ и „Приятели“, но често използват и приложения на трети страни, за да намерят и
се присъединят към групите Whatsapp, съобразени с техните политически
възгледи, като „Патриоти“ и „Престъпления на саудитците“, където могат
да намерят и споделят съдържание. Тази практика на изпращане на съобщения до големи групи довежда до повече от 30 линчувания в Индия, при
което хората са смятани за похитители на деца чрез слухове, разпространени през групови чатове88.
За да противодейства, Whatsapp намалява броя пъти, когато съобщението може да бъде препратено до 5, постигайки 25% намаление в световен
мащаб на броя на пренасочващите. Това е обнадеждаващо, тъй като разпространението на невярна информация е особено лесно в приложението
за съобщения: препратените съобщения не се различават от обикновените
освен по светлосивия знак отляво.
В допълнение към тази мярка Whatsapp изтрива и акаунти, свързани
с разкриването на фалшиви новини, възлизащи според тях на 2 млн. месечно. Чрез машинното обучение технологичният гигант отделя вероятните
потребители, споделящи съдържание в насипно състояние, ангажирайки
се с това, което компанията нарича „ненормално поведение на Whatsapp“.
В крайна сметка най-ефективният подход към този проблем остава
сътрудничеството на всички участващи страни: националните държави,
платформите за социални медии, доставчиците на киберсигурност и обществеността. Фалшивите новини във всички случаи са форма на кибератака, която се преплита с общественото мнение и с правото на формиране
на информирани възгледи: изкореняването им от всички социални платформи трябва да бъде в центъра на дневния ред на всеки.
Търсете сходни новини! Заглавието на новината може да бъде копирано и пуснато за търсене в Google. Обикновено свързаните една с друга
медии пускат новината почти едновременно. Така търсят ефекта на „масовост“, следвайки старата максима „една лъжа, повторена 1000 пъти, става
истина“. Потърсете възможно най-старата версия на новината. Тя може да
Муш-Боровска, Бернд. В Индия линчуват хора заради слухове в WhatsApp.
Deutsche Welle (DW), 9.07.2018. [прегледан 4.02.2020]. https://www.dw.com/bg/
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ви доведе или до сайт, където е цитиран източник, или до авторски материал, който по една или друга причина е копиран без препратка към него.
Можете да разширите обхвата, като опитате както с точното заглавие,
така и с част от него или с близки думи. За да отхвърлите множеството резултати от взаимносвързаните медии, използвайте опциите на търсачките за извеждане на резултати по време, като изключите периода от последните дни.

Преценяване на надеждността на даден сайт
Информацията вече не се излъчва единствено от медиите и журналистите. Днес много статии, публикувани в интернет, са от блогове или
сайтове за „алтернативни“ новини. Някои се оказват изключително точни
в своята област за разлика от други, които напълно манипулират читателите си. Такива са американският сатиричен The Onion, българските „Не!
Новините“ и „Бъзикилийкс“, представящи новините по пародиен начин. В
крайна сметка, независимо от пародийността и сатиричния им заряд, често
материали оттам се разпространяват като истински новини, предизвиквайки буря от реакции сред по-лековерните читатели.
Българското интернет пространство се наводни и с всевъзможни „новинарски агенции“, бълващи бомбастични новини, които се разпространяват лавинообразно в социалните мрежи. За съжаление, тези т.нар. „агенции“ в повечето случаи са анонимни. Или нямат секции „За нас“ и „Контакти“, или, ако имат, то там се мъдри най-често някакъв общ електронен
адрес. Това трябва да е първият сигнал, че нещо не е наред с тази медия.
В интернет пространството са достъпни различни инструменти за
оценка на надеждността на даден сайт. Например има редица разширения за браузърите Chrome, Microsoft Edge и Firefox, като приложението
NewsGuard, което предоставя възможност чрез показване в реално време
или по време на навигацията ви да се види дали сайтът е надежден, или
разпространява доказано невярна информация посредством обозначаване
с червен, жълт и зелен етикет за рейтинг на публикацията. Ако се задържи
курсорът на мишката над иконата на етикета, ще се появи допълнителна
информация с повече подробности, например кратко описание на сайта и в
кой от деветте критерия на употреба попада.
Ако докато следвате някаква новина, попаднете на непознат
сайт, ето няколко съвета, с които да го прецените:
1. Разгледайте домейна на сайта. Ако е с непознато чуждестранно разширение от типа .ml, .ga или странен поддомейн, както и ако е лека вариация
на добре познати уебсайтове, това е знак, че е фалшив източник. Доскоро детайлно информацията за собственика на домейна на уебсайта можеше да се
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проверява с инструменти от типа who.is, но след влизане в сила на Европейския регламент за GDPR тази информация е скрита и не е достъпна свободно.
Затова се налага да се използват други индиректни методи на търсене.
2. Посетете страницата „За нас“, „Контакти“ и т.н. В повечето
сайтове има такива страници, където могат да се намерят име, имейл, телефон или друга следа. Ако липсват данни за контакт, като име (на юридическо или физическо лице), телефон, адрес и имейл, твърде вероятно е този
сайт да разпространява фалшиви новини. Освен това често има фалшиви
имена, за които са посочени имейли от безплатни пощи, като abv.bg, gmail.
com, yahoo.com или mail.bg. Сериозните издания имат имейл под същия
домейн: office@bta.bg editor@bnr.bg. Можем да проверим имената и имейлите за достоверност чрез бързо търсене в Google за тях. То може да ни
покаже свързаност с други „жълти“ медии или политически сили. Също
така е полезно да видим дали уебсайтът има раздел „политика за поверителност“ или подобни страници. Доста сатирични уебсайтове разкриват
повече именно в тези страници. Пълната липса на информация за издателя
може да означава, че уебсайтът не е легитимен източник на информация.
Правете разлика между хумористични и сериозни новинарски сайтове. Запитайте се дали познавате медията и имате ли ѝ доверие.
3. Прегледайте заглавията и съдържанието в сайта. Заглавия от
типа: „В България ще се появи месия, който ще ни оправи за 800 дни“,
„Секретно…“, „Чудодейно лекарство премахва рака след две натривания“,
„Топ 3 на наследничките на Ванга“, очевидно са от сайт с нискокачествени
сензационни измислици. Можете да го затворите без угризения на съвестта –
реална информация тук няма.
4. Опитайте се да разберете кой е авторът на текстовете. Вижте
дали статиите в сайта са подписани с истинските имена на авторите, дали
са с псевдоним, или още по-лошо, анонимни. Фактът, че не може ясно да
се разбере кой стои зад даден текст, сам по себе си е индикатор за фалшиви
новини. Това не означава, че информацията е невярна, а по-скоро ни предупреждава да бъдем предпазливи. Кой е източникът на информация? Проверете дали журналистът е посочил конкретно източника на информация, или
информацията се базира на друга статия. Проверете дали основният източник на информация е достоверен. Винаги поглеждайте началото или края на
статията, където обикновено е посочен източникът на информация. Ако не е
посочен, редно е да се усъмните в достоверността на новината. В повечето
достоверни материали се посочва начинът на събиране на информацията.
5. На какви източници разчита този сайт? Погледнете дали в текстовете се цитират някакви източници? Ако има такива, възможно ли е да просле-

88

дим произхода на публикуваната информация? Преценете дали проучваният
сайт не използва автоматичен агрегатор на съдържание от външни новинарски
източници. В такъв случай е по-добре да прочетете първоизточника.
6. Балансирана ли е информацията? Заглавието отразява ли съдържанието на статията? Представя ли сайтът фактическа информация, или
мнения и ясно ли се различават те? Тонът на статията премерен ли е, или
пристрастен, без да отчита всички факти?
7. Известен ли е този сайт като публикуващ невярна информация
в миналото? В европейските държави има редица онлайн услуги за проверка на информацията, като Snopes, Factcheck.org или инструмента на
френския вестник Le Monde, наречен Decodex, който дава достъп до база
данни с фалшиви статии, чрез които оценява може ли да се има доверие
на съответния сайт89. Те предоставят достъп до бази данни, където може
да се види дали проверяваният сайт е публикувал фалшиви новини в миналото. Какво казват другите медии по темата? Ако попаднете на статия,
публикувана в непознат за вас блог, а информацията не е тиражирана никъде другаде, това е знак, че новината може би е фалшива. Винаги търсете и други резултати по темата, а ако те са малко или липсват, по-добре не
разпространявайте новината.
8. Потърсете уебсайта в социалните мрежи, например във
Facebook. Вижте съответстват ли заглавията и описанията на страниците
на социалните мрежи със съдържанието на свързаната медия. Използвайте
съществуващи бази данни (библиотеки), които поставят етикети на сайтове, доказано публикували фалшиви новини в миналото. Това е много полезен инструмент, който поставя следните видове етикети: фалшиви новини,
сатира, пристрастия, конспирация, слухова мелница, държавна репресия,
псевдонаука, омраза, clickbait, и продължете с повишено внимание, изискващо допълнителна проверка, достоверни източници и неизвестни.
9. Какво казват експертите? Мнозина експерти изразяват мнението
си по дадени въпроси, за да отрекат слухове в интернет. Когато се съмнявате в истинността на дадена информация, проверете какво мислят по темата
поне двама независими един от друг източници.
10. Проверете сайта за плагиатство. В интернет пространството
са известни редица онлайн инструменти за преглед на уникалността на съдържанието в даден сайт, например програмата Advego Plagiatus и българският инструмент https://webavtor.com/unique. Ако даден сайт публикува
крадено съдържание, не би следвало да му се доверяваме, а от друга страна
89
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можем да определим откъде идва първоизточникът на съдържанието и доколко то е модифицирано.
В изследване на „Турнитин“ (Turnitin), американската търговска услуга в интернет, на малко повече от 2 млн. студентски документа и работата на 900 преподаватели от средните и висшите училища в Ню Йорк са
констатирани 10 типа плагиатство90. Като резултат от изследването е създаден спектър на плагиатството, където то е подредено по общия сбор на
оценката за проблематичност на откриване, поставена от преподавателите,
и честотата на употреба, както следва:
• Клониране – 95% от случаите. Подаване на друга работа, дума по
дума, като собствена.
• Копиране (CTRL + C) – 89% от случаите. Съдържа значителни части от текста на един източник без промени.
• Заместване (CTRL-F) – 39%. Промяна на ключови думи и фрази,
но запазване на същественото съдържание на източника.
• Ремикс – 56%. Перифразиране на множество източници, направени да се поберат заедно.
• Рециклиране – 55%. Поправяне на работата на оригиналния автор,
без да е цитиран.
• Хибридно комбиниране – 5%. Комбинира перфектно цитирани източници с копирани пасажи без цитиране.
• Мозайка – 91%. Смесване на копирани материали от няколко източника.
• Грешно цитиране – 6%. Включва цитати за несъществуващи или
неточни данни за източниците.
• Агрегиране – 28%. Включва правилното цитиране на източниците,
но без да съдържа почти никаква оригинална работа.
• Повтаряне – 44%. Включва правилно цитиране, но разчита твърде
много на оригиналната формулировка и/или структура на текста (фиг. 16).
11. Откриване на скрити връзки и белези в кода на сайта. Представете си, че проучвате анонимен сайт без никакви данни за неговото авторство
и че нищо от написаното дотук не ви предоставя полезна информация. Тогава проверете HTML кода, с който са изградени страниците. Един малък
низ от код може да свърже този сайт с друг, което да разкрие самоличността
на собственика. Освен това ще разберете на каква система е направен или
на кой програмен език, което носи допълнителна информация.
Fielding, Nick, Ian Cobain. Revealed: US Spy Operation that Manipulates Social Media.
The Guardian, March 17, 2011. Retrieved March 24, 2011.
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Агрегиране
Фиг. 16. Типове плагиатство
Източник: Turnitin White Paper the Plagiarism Spectrum:
Instructor Insights into the 10 Types of Plagiarism, 2016
Най-лесният начин е да натиснете CTR + U или да щракнете някъде
встрани на уебстраницата с десния бутон на мишката, а после „Преглед на
източника“ или View source (фиг. 17).
Там потърсете кода, който показва идентификатор на Google Analytics,
след което натиснете CTRL + F (фиг. 18), за да видите формата за търсене
в страницата, където:
– за Google AdSense търсим Pub- или ca-pub
– за Google Analytics търсим UA– за Amazon търсим &tag=
– за AddThis търсим #pubid / pubid
Google Analytics е най-популярната услуга, използвана от всички администратори на сайтове и помагаща им за потребителската статистика – посетители на страницата; държавата, от която са; браузърът,
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операционната система и още множество данни. За да се постави в сайта, трябва да се набере една поредица от кодове в прозорчето, което съдържа уникален номер на потребителски акаунт. По-важното е, че чрез
него могат да бъдат свързани няколко сайта на един и същ собственик.
Google AdSense, Amazon и AddThis работят на същия принцип и също
могат да имат поставени идентификатори, които да разкрият собственика (фиг. 19).

Фиг. 17. Скрит панел, появяващ се при десен бутон в Google Chrome
Ако ви затруднява работата с код, има няколко готови инструмента на
разположение за търсене на тези идентификатори без умения за програмиране:
http://sameid.net – търси не само за Google анализ и AdSense, а и за
Amazon, Click Bank и AddThis, но за съжаление, дава само 5 безплатни опита на ден, които всъщност са ви достатъчни;
http://www.spyonweb.com е изцяло безплатна подобна услуга;
https://nerdydata.com/ е услуга за по-напреднали, която търси повтарящи се съвпадения на произволен фрагмент от код.
Добра идея е да проверявате констатациите си с повече от една
услуга, тъй като броят на съвпаденията, които те извличат, може да
варира.
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Фиг. 18. Поле за търсене в кода

Фиг. 19. Интерфейс на инструмента SameID
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Струва си да потърсите идентификационния номер на Google
Analytics или AdSense в самата търсачка на Google, като поставите двойни кавички за точно търсене (например “UA-12345678”). С това може да
намерите и други резултати, които сте изпуснали преди. Освен това, ако
даден уебсайт наскоро е премахнал или променил кода си в Google анализ,
кешираният резултат от Google за услуги ще го покаже (фиг. 20).

Фиг. 20. Търсене в кеша на Google
Регистрационните записи на домейни могат да притежават ценна
информация за обекти, свързани с уебсайт. Те могат да включват имена,
имейли, пощенски адреси или телефонни номера. Независимо че след влизането в сила на Европейския регламент за защита на личните данни GDPR
тези данни вече са маскирани, все пак може да проверите инструментите,
като https://Who.is/ и http://whois.DomainTools.com.
Много документи и изображения, които намирате онлайн, съдържат
метаданни – информацията, която е добавена при създаването или неговото редактиране (фиг. 21). Такива инструменти, показващи метаданните, са http://fotoforensics.com/ (обработващ само снимки) и EXIF Viewer
на Джефри (който също анализира документи, включително PDF, Word и
OpenOffice).
Съществуват много видове метаданни, но някои от най-интересните за нашите цели са EXIF, Maker Notes, ICC профил, Photoshop и XMP.
Те могат да съдържат информация като точната версия на използвания пакет за редактиране на изображения. Например XMP полето за инструмента, с който е създаден, и времето на създаване или редактиране, Microsoft
Windows Live фото галерията 15.4.3555.308. XMP инструментариум често дава подобни данни, например Adobe XMP Core 5,3-c011 66,145661,
2012/02/06-14:56:27. Ключът е да се съсредоточите върху полетата с кон-
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кретна, подробна информация. Ако анализирате снимка, номерът на модела на камерата може да присъства (например „цифрова камера на Кодак
DX4330“), както и името на създателя на документа.

Фиг. 21. Показани метаданни
Все пак е необходимо да се има предвид, че социалните медийни услуги, като Facebook и Twitter, са склонни да изтриват метаданните автоматично
при качването на файла, което невинаги е така за останалата част от мрежата. С правилните инструменти тази информация може да бъде разкрита
изненадващо лесно. След като намерите някакви данни, можете да направите обратно търсене със следващите инструменти, съдържащи се на двата
сайта: http://www.stolencamerafinder.com/ и http://www.cameratrace.com/, за да
откриете още снимки, заснети със същото устройство.
Друга възможност е, че публикуваното уебсъдържание може бързо
да изчезне или да се промени във времето. За щастие, има няколко начина
да се запазят страниците за идните поколения.
Съществуват машини на времето https://archive.org/ или Archive.is, които
запазват копие на уебстраниците и може да се види как са изглеждали преди
година или две. Дори да бъдат изтрити, информацията може да се възстанови
бързо и лесно. След като се архивира, съдържанието на страницата не може
да се променя, така че получената „моментна снимка“ е трудна за оспорване.
При разследването на големи групи уебсайтове можете да направите
сложна плетеница от връзки, която да ви затрудни в разбирането на истината. За целта е необходимо визуализиране с графичен обект-релация.
Подходяща за целта безплатна програма е yEd Graph Editor (за Windows,
OS X и Linux) или онлайн инструментът за графично визуализиране на
акаунти и ключови думи в Twitter: https://hoaxy.iuni.iu.edu/ (фиг. 22). Програмата е удобен инструмент за изграждане и подреждане на прости и сложни
диаграми. Можете да създавате графики просто като кликнете и плъзгате икони
и рисувате връзки между тях. Започнете с определянето на всичко, което знаете: уебсайтове, обекти и идентификатори на акаунти, които ги свързват заедно.
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Фиг. 22. Изглед от интерфейса на yEd Graph Editor показва кръгова
диаграма на свързани уебсайтове, централизирани
по идентификатор на Google Analytics
Актуализирайте графиката си с всяка нова информация, която намерите. Програмата yЕd има икони за компютри, файлове, хора и много
други, така че има много място за експеримент. Незаменим помощник в
разузнаването на уебсайтове е хакерският софтуер Maltego за Kali Linux.

Проверяване на изображения за оригиналност
Дезинформацията не се е родила с интернет, а манипулирането на
изображения не възниква с появата на Photoshop и Twitter. Те са просто
съвременни инструменти, изключително улесняващи процеса на фалшифициране. Например още през 30-те години на миналия век съветските
лидери редовно са изтривали от снимките политическите си опоненти, изпаднали в немилост пред Сталин (сн. 6).
Най-голямата промяна днес е, че създаването и разпространението
на манипулирани изображения са достъпни за всички. Социалните мрежи
предоставят безпрецедентни условия за масово разпространение на манипулирана информация. За да бъдат заблудени, няма нищо по-добро от
снимка или видео. Както се казва, ние вярваме само на онова, което виждаме (сн. 7 и 8).
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Сн. 6. Комисар Николай Ежов и Сталин през 30-те години
на миналия век
Ето няколко начина за проверка на изображения, базирани на опита на журналисти от клетката „Наблюдатели“, които 8 години отговарят
за проверката на любителско съдържание. Преди да навлезете в детайлите на процеса на проверка, не бива да имате нереалистични очаквания: рядко може да се твърди със 100% сигурност, че изображението
е невярно. Например можем да гарантираме, че датата е неточна или
детайлите на изображението изглеждат несъвместими с мястото, посочено в легендата.
Работата по проверката най-често се използва за информиране на редакционното решение за разпространение на изображението. Например,
ако решите да публикувате видео, без да знаете точната дата, уверете се,
че сцената е автентична. Работата по проверката се основава на два вида
умения. Технически анализ, който позволява да се извличат скрити данни
във фото- или видеофайлове, и традиционните журналистически техники
и методи, специфични за социалните мрежи. Тъй като няма софтуер, способен да гарантира, че изображението е невярно, изследването на социалните мрежи изисква много конкретни знания и опит. След използването на
няколко по-прости инструмента обаче може да се премине към по-модерните примери за проучване.

Разгледайте снимката и вижте пропорциите
Дори с модерните технологии умението убедително да се реализира
фотомонтаж или видеомонтаж не е лесно. Ето един пример от китайската
преса на снимка, публикувана в Hangzhou. Редактирането на изображения е сложно, така че повечето злонамерени потребители на интернет
прибягват до по-прости техники за смесване на образи, както в случая
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човекът на плочките е добавен в неправилни пропорции (сн. 9). С други
думи, не са необходими допълнителни търсения, за да бъдат потвърдени
грешките в пропорцията и перспективите на изображението.

Сн. 7. Оригиналната снимка от събитията в Украйна,
представена от проруски интернет потребители като доказателство,
че нацистките поклонници воюват на украинска страна

Сн. 8. Фотомонтаж от събитията в Украйна
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Сн. 9. Монтаж с нарушени пропорции

Проверка на датата на публикуване
Друга манипулация е да се използва стар образ, изваден от контекста, като бъде свързан с актуална новина. Пример в това отношение
е снимката, разпространявана в Мека през септември 2015 г., когато са
стъпкани близо 2000 души, като за нея се твърди, че труповете са събирани с булдозери. В действителност снимката е направена през 2004 г.
след инцидент, в който наистина има булдозери, но те ликвидират други
последствия (сн. 10).
За да откриете, че дадена снимка е по-стара от нейната легенда, първият начин е обратното търсене с инструментите за откриване на подобно
изображение в Google Images или TinEye.
Обратно търсене на изображение в търсещите машини. Обратното
търсене с Google Image e лесно и полезно, но няма да реши всичките ви
проблеми. Фалшификаторите го избягват и фактът, че Google не намира
даденото изображение, не е неопровержимо доказателство, че никога не е
публикувано в интернет.
Дори американският гигант Google не вижда всичко (сн. 11 и 12).
Друг проблем е, че няма такъв мощен инструмент за намиране на
предишните прояви на видео.
Например в статия, описваща жертвите на гражданската война в
Украйна, е показано изображение на дете с куче (сн. 11).
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Сн. 10. Стара снимка от Мека за пропаганда (2004 г.)
При обратно търсене на изображението в Google се вижда, че то
е участвало преди това в конкурс за снимки на деца в друга точка на
света.

Сн. 11. Дете, жертва на войната в Източна Украйна
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Фиг. 12. Обратно търсене на снимката на украинското дете
С помощта на YouTube компанията Amnesty създава онлайн система,
в която може да се тества URL адрес на видео (приложение 3). Ако видеото
е публикувано на друга дата (и само в YouTube), инструментът отново ще
го намери. Но ако видеоклипът е редактиран, дори леко, например чрез рязане на няколко секунди в началото или в края, тази система няма да върне
никакви резултати (сн. 13).
Също така не бива да се вярва на датите на публикации в частните сайтове, тъй като системите за управление на съдържанието, като
WordPress, позволяват на собствениците им да сменят датата на публикуване.
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Сн. 13. Онлайн инструментът за проверка на видеоклипове

Има ли запазени Exif данни
Все още в областта на техническия анализ е полезно да се запознаете с данните на Exif, съдържащи се във файловете със снимки. Снимането
с камера или смартфон автоматично включва „скрити“ данни във файла,
който създава. Например .jpeg или друг файл може да съдържа датата на
снимане и маркировката на използваната камера. На компютър щракването с десен бутон върху снимката (след това на „свойства“ и „разширени“) позволява достъп до информацията. Инструмент като Jeffrey‘s Image
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Metadata Viewer http://exif.regex.info/exif.cgi също може да опрости задачата чрез извличане на тези данни. И дори изображението да се постави
върху карта, ако снимката е направена със смартфон, ще излезе съответната информация (сн. 14).

Сн. 14. Онлайн инструмент за EXIF
За съжаление, технологията не решава всички проблеми. Данните от
Exif се губят често при публикуване на снимките в интернет, в сайт или
мрежи. Те могат и да изчезнат, когато моментната снимка се промени във
Photoshop. Затова винаги трябва да се търси оригиналната снимка. Ако моментната снимка ви е изпратена директно на имейла, следва да запази Exif
данните си.
Някои инструменти за анализ на метаданни вече работят и за видеоклипове. Ако се качи видеоклип в Exif, инструментът понякога успява да
извлече датата и часа. Но както при снимките, повечето платформи за видеосподеляне заличават метаданните. Тази техника ще работи само ако се
разполага с оригиналното видео (изпратено по имейл, wetransfer и т.н.).
Ако видеоклипът е публикуван в YouTube или Facebook, ще загуби
тази информация. Според тестовете само видеоклипове, публикувани на
родния си език в Twitter, съхраняват тези данни.
Някои файлове, прехвърлени от Whatsapp, също могат да бъдат анализирани благодарение на инструмента на Jeffrey‘s Exif, но това е доста
рядко, тъй като по принцип този инструмент изтрива всички метаданни.
Важно за анализа на данни е, че цялата тази информация може да е била

103

модифицирана от някой, който съзнателно се стреми към манипулация. Да,
възможно е да се променят тези данни на Exif, но малцина на интернет
отиват толкова далеч в манипулацията.
Геолокацията е фантастична, но...
Датата на изображението може да е грешна, местоположението –
също. Доста фалшиви снимки са правени в една държава, а се излъчват като
илюстриращи събитие в друга държава. За да се избегне подобен гаф, все
повече журналисти правят геолокации в социалните мрежи, като задават
търсачката да им показва само резултати в близост до събитието. Съществуват редица инструменти за тази цел, като Yomapic, Echosec, Gramfeed,
SAM Desk, Geofeedia и др.; както се използва разширената търсачка на
Twitter https://twitter.com/search-advanced или за Facebook.
Геолокацията помага, но както при повечето инструменти не можем
сляпо да им се доверим – един човек в България може да публикува във
Facebook снимка от Либия, която е получил по пощата. Точно поради тази
причина информацията, придобита с технически средства, става значително по-ефективна, когато се съчетае с експертен анализ на изображението.
Идеята тук е за по-голяма експедитивност да не се прави проверка
на информацията (кръстосване на източници, отговор на въпросите кой,
къде, как и защо). За анализа на изображение е необходимо първо да бъдат идентифицирани несъответстващите детайли и зададени правилните
въпроси.

Анализ на изображението
Google Maps, Earth и Street View
При разглеждане на снимка или видео следва да се обърне внимание
на детайлите: дрехи, архитектура, време, форма на шахти и др. Понякога е
достатъчно да се провери времето (http://www.wunderground.com/history/)
или изображение на локално място, за да бъде открита фалшификацията.
Например, ако видим протестиращи от Венецуела да нападат група
полицаи с щитове, можем лесно да проверим някои детайли:
– цветът на щитовете и униформата на венецуелската полиция;
– облеклото на протестиращите – така ли се обличат младите венецуелци;
– времето на мястото на събитието по време на снимките и др. Може
да се окаже, че същия ден е валяло, а на снимката да грее слънце.
С някои инструменти, които събират геолокирани снимки на люби-
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тели, например Panoramio (http://www.panoramio.com/), могат да се тестват определени места. И за пореден път услугите на Google ще се окажат
особено полезни. Google Maps, Earth и Google Street View позволяват да се
въведе адрес и да се видят топографията или дори детайлите на определено място чрез увеличаване на мащабността или с въртеливо насочване на
образите или снимките, обект на изследване.
В потвърждение на това обърнете внимание на следващия малък
тест. Вижте тази снимка с двете сгради. На дясната се вижда адрес на улицата и номер на сградата: 20, Bowery. Търсенето в Google Maps показва,
че е улица в Ню Йорк в района на Чайна Таун. Ако обаче кликнете върху
Google Street View, за да видите улицата и да се уверите, че мястото е същото с това, където е направена снимката, ще бъдат открити интересни неща,
които са съществено по-различни от показаните на снимката. Локацията на
снимката е съвсем друга от тази, която излиза след проверката (сн. 15 и 16).

Сн. 15. Двете сгради в Street View
Google Maps и Google Earth могат да се използват за допълнително
разследване. Това понякога са малки детайли в изображението (мост
на заден план, полускрит панел и т.н.), които потвърждават определено
местоположение. Например интернет групата Bellingcat редовно провежда такъв тип проучване, дори призовава потребителите на интернет
да участват.
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Сн. 16. Проверка на адреса в Google Maps
Авторът
Когато разглеждате социалните мрежи, винаги трябва да имате предвид кой е авторът на публикуваното съобщение, изображение или видеоклип и да се поинтересувате от профила на първия човек, публикувал информацията или изображението. Той може да бъде намерен например с
Google Images. След като веднъж е открит, трябва да се разгледа историята
на публикациите му: редовно ли ги прави, има ли още видеоклипове или
изображения от същия район, последователни ли са предишните му публикации.
Нека вземем предвид, че интерес да ни дезинформират имат държави, политически групи, заговорници... дори добронамерени хора. Неправителствени организации или приятелски настроени активисти също
несъзнателно могат да ви изпратят напълно погрешна картина. И ако сте
склонни да подкрепяте каузата им, може да сте по-малко бдителни. Така че
проявявайте съмнение, съмнение и отново съмнение...
Един от методите за очерняне на политическия противник е да се
публикуват негови снимки в нелепи ситуации. Преди години любимият
номер на демократите в САЩ е да подчертават неадекватността на президента Джордж Буш-младши. Най-популярната снимка от тази „серия“ го
показва да чете детска книга наопаки. Само че ако я потърсите, например с
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George W Bush reads book, с изненада ще откриете сред множеството нейни
версии и оригиналът, където Буш чете книгата нормално.
Ако използвате браузъра Mozilla Firefox, можете да инсталирате
добавката Who stole my pictures. Тя разширява търсенето на илюстрации
едновременно в няколко търсачки освен Google: Yandex.ru, Tineye.com,
VK.com и др. Ако пък имате акаунт в Twitter, последвайте @PicPedant.
Твърде вероятно е съмняващото ви изображение да е разисквано там.
Трушар Баро е помощник-редактор в BBC News. Той предлага следните принципи за проверка на изображение91:
1. Установете автора/инициатора на изображението. Най-добрият начин е да се свържете с него в социалните мрежи. За да намерите първоизточника на изображението, направете обратно търсене в Google Reverse и
TinEye4.
Ако изскачат няколко връзки към едно и също изображение, кликнете
върху „преглед на други размери“, за да проучите по-нататък. Обикновено
изображението с най-висока разделителна способност/размер трябва да ви
отведе до оригиналния източник. (В Google Images разделителната способност за всеки резултат от изображението е посочена точно до него.)
Доста често на мястото, където е публикувано изображението, липсва снимка на автора. Затова можете да използвате инструмент за търсене
на хора като https: /webmii. com/. LinkedIn също се оказва чудесен начин за
проверка и често предоставя допълнителни възможности за проследяване
на свързани компании с търсеното от вас лице.
2. Потвърдете местоположението, датата и приблизителното време на заснемане на изображението. Петте въпроса (кой, къде, кога, какво и
защо) остават актуални и тук. Два основни метода могат да се използват за
изследване съдържанието на снимка.
Първо, проверете дали изображението има метаданни (наричани и
EXIF данни, когато става дума за цифрови изображения или информация,
вградена в изображение). Ако изображението е оригинално, голям е шансът да видите информация за марката и модела на камерата, времевата маркировка на изображението (все пак внимавайте – ако има такава, тя все още
може да бъде с фабричната настройка на производителя или друга часова
зона) и размерите на оригиналното изображение наред с други детайли.
Можете да използвате софтуера Photoshop (вижте информацията за файла) или потърсете безплатни онлайн инструменти, като Fotoforensics.com
Silverman, Craing. Verification Handbook. European Journalism Centre. [прегледан
15.12.2019]. https://verificationhandbook.com/downloads/verification.handbook.pdf
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или Findexif.com 6, за да генерирате EXIF доклад. Качете изображението
и EXIF четецът ще върне информацията, която се съдържа в образа. Част
от нея е полезна за онези, които имат по-техническо разбиране за цифрова
фотография. Но за обикновения човек данни като датата, на която снимката
е била първоначално заснета, или типа камера, направила изображението,
понякога могат да помогнат да се разкрие лъжлив източник. И още нещо –
голяма част от сайтовете за изображения на социални медии като Twitter,
Facebook и Instagram премахват повечето, ако не и всички оригинални метаданни на изображенията, качвани на техните платформи. (Flickr изглежда е изключение от това.)
Второ, засечете изображението с други източници. Доста често има
улики, които могат да ви помогнат да потвърдите местоположението и времето, в което е снимано, например номера на превозни средства, метеорологични условия, природни забележителности, вид облекло, знаци/букви,
разпознаваем магазин или сграда, тип терен и др.
3. Потвърдете, че изображението е маркирано/предложено да се
показва.
4. Получаване на разрешение от автора/инициатора за използване
на изображението с цел запазване на авторските права.
Изображението може да е автентично, но да бъде от друго време или
във фалшив контекст. За да проверите времето, използвайте метеорологични сайтове, които да ви дадат точни данни за условията. Wolfram Alpha е
много добър в търсенето на метеорологични доклади в определени часове
и места. Ако има надпис (например на знак) на различен език в рамките
на изображението, използвайте Google преводача. Оптичният инструмент
за четене на символи free-ocr.com също може да е полезен, ако искате да
извлечете текст от изображение, което след това да преведете онлайн.

Проверяване валидността на видеоклипове
Видеоклиповете и изображенията в социалните мрежи стават
все по-важни в потреблението ни на информация. От друга страна те
създават специфични проблеми, тъй като се различават значително от
формата на „традиционната“ статия. Видеоклиповете са по-трудни не
само за манипулиране, но и за проверка. Днес доста хора използват модифицирани видеоклипове, за да разпространяват дезинформацията в
интернет. Както при снимките обаче има два основни начина за манипулиране на видеоклиповете.
Първият използва простата техника на писане с невярна информация. Вторият е действителната техническа манипулация на самото видео.
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Идентифицирайте стари видеоклипове, използвани извън контекста.
Видеоклипът по същество се състои от множество снимки, представяни
в бърза последователност. Така че за да търсите видео, можете да вземете няколко екрана и след това да ги пуснете в търсачката. Има различни
инструменти, които ще ви помогнат да го направите, като един от най-разпространените и използвани е InVid (In Video Veritas), който е нов, по-всеобхватен и по-техничен. Предназначен е за журналисти, които искат да
проверят изображения в социалните медии. Той може да се използва за
обратно търсене на изображения във видеоклипове, публикувани в Twitter,
Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo, Dailymotion, LiveLeak и Dropbox. Винаги имайте предвид, че изображенията и видеоклиповете сами по себе
си не са доказателство. Както всяка друга информация тези файлове също
могат да бъдат обект на интерпретации и манипулации.
Задайте си въпроси относно контекста. Кой е авторът на тази снимка или видеоклип? Къде е сниман? На коя дата? Колкото повече информация съберете по тези въпроси, толкова повече ще е възможно да ги проверите и следователно да разберете дали са достоверни. И обратно – приемете, че не можете се доверите на изображение без тази информация.
Проверете дали преди това изображенията не са споделени другаде.
Има няколко прости инструмента за обратно търсене на Google images за
изображения и на YouTube Data Viewer на Amnesty International или InVid
за видео. С тях можете да сравните информацията за едно и също изображение в други контексти, за да видите дали версиите съвпадат, или не. Не
се колебайте да прочетете коментарите към публикацията Понякога можете да намерите подходящи забележки, пояснения или дори отговор от
автора на изображението. И накрая, не забравяйте, че броят на споделянията или гледанията на дадена публикация не е признак за надеждност, а
означава само, че хората са реагирали – нито повече, нито по-малко.
Пример: На снимка във френските медии френски пилот на самолет
иска оставката на президента Франсоа Оланд. С помощта на обратното
търсене с инструмента Google Images се вижда, че това всъщност е фотомонтаж от снимка на пилот на американски изтребител, който изпраща
съобщение на брат си по случай сватбата му (сн. 17 и 18).
Изображенията в интернет лесно се представят погрешно за пропагандни цели или се манипулират от шегаджии. Все по-сложните видеоинструменти с изкуствен интелект, като FakeApp, също предизвикват притеснения, помагайки на технически проницателните потребители да създадат реалистични компютърно генерирани видеоклипове, известни като
deepfakes.
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Сн. 17. Манипулираната снимка

Сн. 18. Истинската снимка
Дълбокото заснемане на видео може да постави лицето на човек върху тялото на някой друг; да ги накара да кажат думи, които никога не са
изричали; да ги покаже на място, на което никога не са били; или дори да ги
„постави“ на събитие, което никога не се е случило. Amnesty International
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създава своя Digital Verification Corps (DVC) – мрежа от около 100 студенти
в 6 университета по света, които са авангардът за идентифициране на автентични и измамни публикации в социалните медии. През 2014 г. Amnesty
International разработва свой собствен инструмент DataViewer за проверка
на видеоклипове в YouTube. Той работи, като извлича 4 снимки от видеото
и извършва търсене на обратен образ върху тези миниатюрни изображения.
Amnesty си партнира с Truly Media – съвместна уеббазирана платформа, разработена от германския оператор Deutsche Welle и гръцка софтуерна компания. Truly.Media има за цел да противодейства на кампаниите
за дезинформация чрез използване на цифрови техники за проверка (като
приставката InVid), които помагат да се определи автентичността на публикациите в социалните медии. Обикновено истинността на определена
картина в интернет може да се определи в рамките на няколко секунди, но
както се оказва, огромен брой потребители не знаят как да го направят и
наивно се доверяват на всяка „възмутителна“ снимка.
Има няколко начина за разпознаване на фалшиви снимки. Ако се
използва браузърът Google Chrome, просто трябва да се щракне с десния
бутон върху подозрителното изображение и да се избере: „Намерете това
изображение в Google“. Ако се ползва друг браузър, който по подразбиране
няма функция за търсене на изображения, може да се инсталира специален
плъгин за това.
Ако не се използва Chrome и няма начин да се инсталира приставката, има друг начин за разпознаване на фалшиви снимки. Във всеки браузър
до раздела, където е отворен сайтът с подозрителното изображение, трябва
да се отвори още един. Във втория сайт отворете секцията Google Pictures.
Следва връщане в предишния раздел, желаното изображение се взема с
мишката, плъзга се в раздела с Google и се пуска в лентата за търсене.
Проверката на видео от неизвестен източник в социалните медии
може първоначално да изглежда обезсърчително. Относно проверката на
генерирано от потребители видео първо трябва да се разбере, че то се разпространява в социалните мрежи по начин, правещ версията, която първа
се вижда, малко вероятна да е оригиналната.
Правилото, че само едно доказателство не е достатъчно за проверката на видео, обаче винаги е в сила.
• Идентифицирането на произхода на видеоклипа е първата стъпка. В социалните мрежи видеоклиповете почти винаги идват с описание,
тагове, коментари или някакъв идентифициращ текст. Необходимо е да се
подберат подходящи ключови думи, за да започне търсенето. Съкращения,
имена на места и др. са добри ключови думи. Търсете най-ранните видео-
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клипове, съвпадащи с тези ключови думи, като използвате филтъра за дата,
за да поръчате резултати. В YouTube погледнете директно под лентата за
търсене за менюто и вижте датата на качване. Сравнете миниатюрите на
видеото, за да намерите най-ранната версия, след което се свържете с него,
за да преминете към следващата стъпка.
• Проверете източника по описания вече начин. Онлайн профилите
оставят дигитален отпечатък, който позволява да изследваме историята и
дейността. Ако видеоклиповете в акаунта използват лого, то съвпада ли
с това от видеоклиповете? Съвпада ли аватарът в акаунта в YouTube или
Vimeo? Имат ли описания на видеофайлове разширения като .AVI или .MP4
в заглавието на видеоклипа? Дали описанието на видеоклип в YouTube гласи: „Качено чрез YouTube Capture“?
Отговорите на тези въпроси помагат да добиете представа за източника, който е публикувал видеоклипа, и вида съдържание, което той споделя. Оттам е важно да опитате да свържете активността на този акаунт
към всички други онлайн акаунти, които източникът поддържа. Потърсете
Twitter или Facebook за уникалния видеокод – има ли свързани профили.
(Всеки клип се идентифицира чрез уникален код, който се появява в
URL адреса. В YouTube например той се поставя между „v =“ и следващото „&“ в URL адреса.)
Някои практически въпроси, които ръководят този процес:
• Каква информация съдържат свързаните акаунти, които показват
скорошно местоположение, активност, надеждност, пристрастия или дневен ред?
• От колко време акаунтите са активни? Колко активни са те?
• Можем ли да намерим Whois информация за свързан уебсайт?
• Присъства ли авторът и посочен ли е в местните телефонни директории, WebMii или в LinkedIn?
• Съвпадат ли отговорите?
Ако източникът не е честен с вас относно информацията, тогава
трябва да бъдете допълнително внимателен към съдържанието.
Проверката къде е заснето видеото много зависи от онова, които видеото представя. Отличителен уличен пейзаж, сграда, църква, линия от
дървета, планинска верига, минаре или мост са добри ориентири за сравнение със сателитни изображения и геолокационни снимки. Ако камерата е
заснела име на фирма, то може да бъде открито в онлайн обяви или локална
директория. Уличен знак може да е ориентир за точното местоположение.
Регистрационните табели на автомобилите или рекламните билбордове
могат да ни насочат към провинциални детайли. Слънчева светлина, сенки
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и най-близкото време от деня на събитието също могат да са от полза. Отправната точка отново е да се разгледа всеки текст, придружаващ видеото,
и преди всички детайлите и отличителните белези в него. Влезте в местоположението с Google Maps и се опитайте да го картографирате на видеото
и ако е възможно, увеличете мащаба на Street View, за да получите ъгъла
на снимане.
Google Earth е друг инструмент, тъй като предоставя история на сателитни снимки. Това е полезно при разглеждането на по-стари видеоклипове, където теренът може да е променен.

Разпознаване на тролове, ботове и фалшиви профили
Основните източници на фалшиви новини в интернет пространството са т.нар. тролове и автоматизирани машини (ботове).
На интернет жаргона с трол се означава човек, който публикува провокативни коментари под дадена тема с цел да смути автора или да разстрои
нормалната дискусия в даден форум, като насочи темата в определена посока. В този смисъл дейността му се нарича тролене (електронен жаргон).
Терминът тролинг е деструктивен феномен, започващ от обикновено
развлечение за сметка на по-неопитните потребители и стигащ до нивото
на информационна война92. Днес съществуват цели институции за тролинг,
които организират платени групи хора с цел агитация и манипулиране на
интернет потребителите и общественото мнение. Обикновено тролът „работи“ в две направления. Едното е чрез провокация и обиждане на съвсем
непознати хора, подразнили го с мнение по даден въпрос. Второто е добре
планирана разработка с цел отмъщение на конкретен човек или група хора
чрез използването на слухове, клевети и компромати, особено ако човекът
не крие истинското си име.
Следва да се прави разлика между хейтърите и троловете. Докато
първите са природно негативни и просто мразят всичко, вторите са по-скоро хитри манипулатори. Най-общо те се делят на два вида – прости и сложни тролове. Простите използват явни обиди и целенасочено нарушават
правилата на форумите, а сложните действат на границата на нарушенията.
Според целта си троловете могат да се разделят на злобни, платени,
пропагандиращи, дебнещи и маниаци93:
Злобните тролове просто се забавляват, обиждайки хората. Обикновено използват глупости и обиди, доста често с правописни грешки.
92
93
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Пак там.
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Платените тролове имат за цел целенасоченото унищожаване на избран форум чрез заливането му с безсмислени съобщения или публикации,
непредставляващи интерес за читателите. При спам над 75% от публикациите трафикът на сайта буквално спада до нулата.
– Пропагандиращите тролове са разновидност на платените и агитират за дадена поръчкова мисия. Обикновено работят на групи и познават
правилата във форума.
– Дебнещите тролове се стремят да направят първите коментари под публикацията с различни псевдоними, за да дадат отвратителен
начален тон на потенциалната дискусия или да я насочат в желана от
тях посока. Често следят блоговете на известни личности и след всяка
тяхна публикация веднага ги нападат с цел да ги изкарат извън нерви.
– Троловете маниаци постват навсякъде един и същ дълъг текст,
който няма нищо общо с темата и е съпроводен с неверни или преиначени факти.
Все по-често започва да се говори за воденето на информационни
войни и необходимостта от създаването на киберподразделения във въоръжените сили. При модерните конфликти те със сигурност не могат
да минат без използването на тролове за моделиране на общественото
мнение.
В практиката се срещат няколко стратегии за тролове.

Западна школа за тролене
В западния свят платеният тролинг е отдавна развит. Дори му се обръща специално внимание от държавните институции. Въоръжените сили
на Великобритания създават специално интернет подразделение за „психологически атаки“, наречено „Бригада 77“ , чиято численост може да достигне до 2000 обучени тролове.
В Съединените щати военните провеждат операция „Искрен глас“ за
разработването на специален тролски софтуер – Ntrepid, чрез който един
оператор ще може да борави с 10 различни акаунта94.
Голяма част от англоговорещите тролове и групите Anonymous се
раждат в сайта 4chan.org – той е безплатен, не изисква регистрация или
акаунт, постоянно се обновява и няма база данни, което води до прекалена разкрепостеност. Там най-вече се качват картинки, наречени „мемове“, и демотивиращи плакати. Един такъв „мем“ е главата на трола – едно
безформено, разкривено лице, което често ядосва останалите потребители
94
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във форумите. Други сайтове са Urban Dictionary и българският „Всичко за
1 лев“ – нещо като пародия на Wikipedia за тролове.

Руска фабрика за тролове
Наскоро нашумя едно интервю с известния руски блогър Марат
Буркхард по радио „Свобода“, който твърдеше, че фирма „Интернет изследвания“ действа като огромна фабрика за тролове. В нея са работили
около 200 – 300 души, разделени в украински отдел, английски отдел за
„бомбардиране“ на Си Ен Ен и Би Би Си, Фейсбук отдел, за останалите
социални мрежи, местни и регионални сайтове, новинарски, за създаване на демотивиращи колажи, отдел за видеоклипове95. Първоначалната
заплата на един човек е около 700 долара за норма от 135 коментара при
12-часова работна смяна.
При манипулиране на общественото мнение тези тролове са работили в групи по 3-ма по метода „злодей, снимка, линк“. Първият човек е
„злодей“, който играе ролята на критикар, съмняващ се в написаното. Другите двама започват спор с него от рода, че „всичко написано е вярно, ето
виж…“. Вторият прилага снимка, а третият поставя линк към специално
написана статия в подкрепа на аргументите им.
Във всеки от коментарите те били длъжни да добавят подбрани
ключови думи, които да излязат на челните места в търсачките, и опорни
точки за коментиране. За целта фирмата е разполагала с подбрани каталози с регионални сайтове. За една смяна е трябвало да бъде прекосена
цялата страна по азбучен ред по метода „злодей, снимка, линк“, като са
коментирани статии по определени опорни точки, например войната в
Украйна, Путин и др.
Примерна задача
Тема: Натовски войници се бият за Украинската армия
Ключови думи: Война в Украйна, Русия, НАТО, наемници;
Необходими са 3-ма тролове, 1 статия, 3 коментара, 1 снимка или
видео, 1 линк.
Работата започва след специален пост, публикуван в социалната
мрежа LiveJournal, че чужди наемници се бият на страната на украинската армия (специално видео с двама американски войници). Появява
се злодеят и оспорва написаното, като казва, че не е ясно какво са прави95
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ли там американските войници, включвайки в поста си задължителните
ключови думи.
Намесва се средният трол и потвърждава статията, като добавя линк
към втора статия, в която пише за американските войници.
Третият трол обвинява американците в лицемерие и добавя демотивиращ колаж за акцент.
Тънкости – винаги единият трол е лош, другият му противоречи,
а третият е умерен, но изразява желаната от поръчителя позиция. Освен
това, когато спорят помежду си, по-лесно си изкарват нормата от постинги.
Още по-добре е, ако на това се върже някой почтен потребител на интернет
форум. Така, без да подозира, той им помага да си изкарат по-лесно нормата от постинги.

Има натрупан и значителен български опит в методите
за тролене в социалните мрежи
От години в България се предлагат подобни услуги за политически
тролинг, маскирани под прикритието на управление на онлайн репутацията на даден депутат или политическа партия.
Фирма „Лийдуей Медия Солушънс“ сключва сделка с известна политическа партия за 1800 лв. месечно да публикува пакет от 250 коментара
с различни IP адреси по следната схема: 150 във Facebook; 50 в Тwitter и
50 поста във форумите на месец, включително Youtube. По тази дейност
работи екип от 4-ма в рамките на 10-месечна кампания.
Друга българска схема за тролинг е „6 по 7“. Тя е практикувана в
политическа кампания, където доброволците започват публикуване по
следната схема за тролинг в 6 сайта от 7 души. Всеки трол има номер, отговарящ на ден от седмицата: 1 – понеделник, 2 – вторник и т.н. Номер 7
е „разпоредител“ и неговата работа е всяка неделя да избира една публикация, повтаряща се в 6 специално избрани посещавани сайта и да я даде
на другите 6-има тролове за коментари. Тяхната работа е да коментират в
съответния ден от седмицата под всеки един от 6-те сайта. С други думи,
всеки коментира под всеки един сайт и се получават 6 по 6 равно на 36 коментара (фиг. 23).
Могат да се разграничат следните тактики на тролене: клониране;
стоварване на десант; плувки, куки и мрежи; потъване в различни маневри;
засада.
Клонирането е най-често използваният трик от троловете. Всеки
трол задължително се клонира, като създава няколко акаунта от различен
компютър и започва да води ожесточена дискусия със самия себе си. По
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този начин много бързо може да стане неизползваема дадена тема във форум, блог или социална мрежа.

неделя
Една новина, наречена във всеки един сайт по различен начин

ТАБЛИЦА

1 коментар

2 коментар

понеделеник вторник

3 коментар

сряда

4 коментар

четвъртък

5 коментар

петък

6 коментар

1 коментар
2 коментар
3 коментар
4 коментар
5 коментар
6 коментар

събота

Фиг. 23. Схема за тролинг 6 х 7
Стоварването на десант е метод, при който обучена група тролове
влиза организирано в нарочен форум и със своите клонинги е в състояние
да го превземе за кратко време.
Плувки, куки и мрежи са различни средства за създаване на провокативни съобщения във вече открита тема или да са първи пост в нова тема.
Обикновено се маскират като невинен въпрос, но съдържат една или повече „куки“, за които после да се хванат троловете.
Потъване и различни маневри. Често тролът публикува нещо и
„потъва“ за известно време, през което наблюдава реакциите, търпимостта и нивото на захапване, намесата на администратора и др. При
благоприятна среда подгрява темата със свои клонинги, въздейства и
след това се прави на жертва.
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3 коментар

4 коментар

Засада. Тролът следи даден блог, например на президента, и когато
излезе нова публикация, веднага започва да му намира грешки, да доказва,
че лъже и цели да го изкара от равновесие.
Вторият вид източници на фалшиви новини са т.нар. ботове. Това
са автоматизирани акаунти в социалните мрежи, управлявани от софтуер, имитиращ реални хора. Имат огромно присъствие в платформи като
Facebook и Twitter.
Тези ботове могат сериозно да нарушат дебата, особено когато работят на групи, свързани в мрежа. Обикновено се използват, за да следят тенденциите по даден хаштаг, както и за усилване или нападение на коментари
в статия или изпращане на спам.
Не всички ботове са злонамерени или политически. Автоматизираните акаунти могат да публикуват например поезия, фотография или новини, без да създават ефект на изкривяване. В същото време много ботове и
ботмрежи са относително лесни за откриване без достъп до специализиран
софтуер или аналитични инструменти, базирани на някои основни принципи и показатели.
Основните мотиви за създаването на фалшиви профили в интернет са скритата реклама, политическата или друга пропаганда, отмъщение
на познат или публична личност, както и за забавление... За съжаление,
няма 100% гаранция за успех – нужен е опит. Най-бързо той се придобива в практическата работа по администриране на големи Facebook групи.
В настоящия труд ще направим опит да теоретизираме и класифицираме
събрания от нас опит за разпознаване на фалшивите профили и автоматизираните ботове.
Във всички случаи е важно да се отбележи, че не може да се разчита
на единични и точни фактори за идентифицирането на поведение, подобно
на ботовете.
Разпознаването е комбинация от фактори, базирана на натрупания опит, като най-важните от тях са дейност, анонимност и
усилване.
Дейността е най-важният и най-очевидният индикатор, че профилът
е автоматизиран. Има профили, които са толкова дейни, че не е възможно
човек да извърши толкова работа за толкова кратко време.
Дейността може лесно да се изчисли, като се погледне страницата на
профила и се раздели броят на публикациите на броя на дните, в които е
бил активен. Показателят за подозрителна дейност варира, затова изследователите от Оксфорд предлагат границата на повече от 50 активни дейности на ден да се приема за подозрителна.
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Например през 2017 г. у нас стана известен случаят с 20-годишния
Адриан Димитров от Шумен, който за 2 години има над 85 000 публикации
във Facebook на политическа тематика96. Това не е типично човешко поведение, което води до съмнението, че явно е използван софтуер.
Анонимността е вторият ключов показател на профила. Като цяло,
колкото по-малко лична информация има за съответния човек, толкова
по-вероятно е да бъде бот. Например на изображението на снимка 19 може
да се види, че аватарът представлява факла, а наименованието не е на човек
и няма нищо, което да осигури идентификация.
Този акаунт въобще не предоставя лична информация. Аватарът и
фонът са неспецифични, местоположението е дадено като „САЩ“. Следователно няма индикация какво лице стои зад акаунта.

Сн. 19. Пример за анонимност: в долната лява част
датата на създаването и в горната дясна част – датата на архива
Третият ключов индикатор е усилването. Една от основните роли
на ботовете е да стимулира сигнала от други потребители чрез повторно
споделяне, повторно харесване или цитиране. Поради това времевата
Mueller, S. R. Report on the Investigation Into Russian Interference in the 2016 Presidential
Election. U.S. Department of Justice. U.S. Department of Justice, 2019.
96
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линия на типичния бот ще се състои от поредица чужди цитати, думи
и новинарски заглавия, без оригинални публикации. Най-ефективният
начин да се установи този модел е да се направи машинно сканиране на
голям брой постове.
Ботнет мрежите са друг начин за усилване на една и съща публикация от голям брой акаунти, с което се постига същият ефект, за
разлика от посочените примери, които се опитват да направят това
само с един акаунт. Такива бот мрежи могат бързо да бъдат идентифицирани.
Общото съдържание е друг признак. Вероятността акаунтите да
принадлежат на една мрежа може да бъде потвърдена, като се гледат публикациите. Ако всички те публикуват едно и също съдържание или тип
съдържание, вероятно са програмирани да го правят.
Най-примитивните ботове са особено лесни за идентифициране, тъй
като създателите им не са си направили труда да сложат аватар. Особено
явно е, когато имат поредица от приятели без аватар, както е показано на
снимка 20.

Сн. 20. Общество от анонимни тролове
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Ботовете често използват открадната или споделена снимка. За
да проверите заподозрения акаунт, направете обратно търсене на снимката на профила. Това се доказва чрез проверката, като се провери в
името след знака @ има ли думата бот, или някакви безсмислени цифри и букви от рода на @LlPPvhAlk или @admh132kn2 и други генерирани от алгоритъм имена.
Например може името на акаунта да не съвпада с името на екрана или
акаунтите да имат мъжки имена с женски образи (сн. 21) или да показват
съдържание на арабски, английски, испански, френски език и суахили, като
е малко вероятно толкова езици да се владеят от един човек. В реалния живот всеки, който е усвоил всички тези езици, вероятно има по-добри неща за
вършене, отколкото рекламните видеоклипове в YouTube или Facebook.

Сн. 21. Пример за разминаване в имената на екрана
и тези след @ (последното име е мъжко с женски образ)
Класически индикатор за наличие на недействителност или подмяна са рекламата и търговското съдържание. Акаунтите, които до голяма степен показват реклами, особено ако го правят на няколко езика,
най-вероятно са членове на търговски бот мрежи, наети от потребители,
които искат да разширят или рекламират своите постове.
Софтуерът за автоматизация може да се разпознае по късите URL
в поста като ift.tt. Те се използват предимно за проследяване трафика на
конкретна връзка и това е индикатор за автоматизация. Това е вид софтуер, произведен от фирма, наречена ifttt.com, която позволява на потребителите да автоматизират своите постове според редица критерии, например всяка публикация с даден хаштаг. Друг пример са съкращенията
ow.ly, bit.ly или tinyurl.com.
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Респоделянията и харесванията са окончателен индикатор, че
това е дело на автоматичност. Някои ботове са програмирани да го правят. В такива случаи броят на респоделянията и на харесванията ще
бъде почти идентичен, а поредицата от акаунти, извършили ретуитите
и харесванията, също могат да съвпадат като за една и съща изследвана
новинарска публикация или политическо съобщение. Най-важно обаче
е осъзнаването, че акаунтите могат да бъдат фалшиви, което прави потребителите по-малко склонни да бъдат манипулирани от тях.
Други белези на фалшивите профили:
– профилът е създаден наскоро и веднага е започнал да бълва информация;
– непрозрачни профили (без снимка, без достъп до стената, без достъп до приятелите), но трябва да имаме предвид, че само това не е достатъчно да кажем, че един профил е фалшив, тъй като има параноични
персони, които напълно скриват данните си;
– фалшивите профили имат хиляди приятели, a според статистиката
един български потребител на Facebook има средно 229 приятели в профила си, а едва 7% познава лично;
– фалшивите профили, създадени с цел политика или реклама, нямат
споделяни лични неща в профила или групата;
– фалшивите профили много по-често са на млади жени – направете
търсене по снимка (за напреднали EXIF информация);
– тагването на снимки е около 100 пъти по-често спрямо нормалните
профили;
– слабо поддържан профил – последен пост отпреди няколко месеца
(обикновено са мързеливи или нямат време да поддържат всичките фалшиви профили);
– несъответствие в личните данни на профила (например млад човек,
който харесва „Бийтълс“, или на професор в Оксфорд).
– потърсете по името в Google (сложено в кавички), за да видите
какво ще излезе при по-екзотични имена като „Трендафил Каракашев“.
Ако липсват резултати или излезе само Facebook профилът, доста вероятно е профилът да е фалшив. При често срещани имена като Георги
Георгиев няма смисъл да се прави подобно търсене. В крайна сметка
ботовете и фалшивите профили съществуват, за да повлияят на потребителите.
Като противодействие на фалшивите профили те могат да се докладват на администраторите на социалната мрежа. За да бъдат премахнати, това трябва да стане от множество реални профили. Най-голям ус-
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пех има, ако профилът се представя за друг Facebook профил, който си
има собствен официален Facebook профил. Най-често се прави с известни личности.
През 2017 г. в LinkedIn избухва скандал с Пол Уинфрий – бившият
заместник-директор на Съвета по вътрешната политика на президента Доналд Тръмп, готвен за ръководна длъжност във Федералния резерв. Той
е уличен във връзка с шпионин, който се представя с фалшив профил в
същата социална мрежа под псевдонима Кейти Джоунс97.
Както личи от снимка 22, профилът е на 30-годишна жена със синьо-зелени очи, коса с цвят на мед и загадъчна усмивка. Профилът има
малко социални приятели – 52-ма, които се оказват достатъчни да се
свърже с подходящата цел. И ако според нас потенциалната вреда при
свързване с фалшив профил може да е незначителна, то нашите приятели могат да възприемат това за препоръка. Според „Асошиейтед прес“
обаче Кейти Джоунс не съществува! Снимката е създадена от компютърна програма за изкуствен интелект. Германският художник Марио
Клингеман, който експериментира от години с изкуствено генерирани изображения, твърди, че тя е направена с компютърната програма
GANs98.
Можете да направите кратък тест на уменията си да разпознавате
фалшивите лица от истинските със следните онлайн инструменти:
– от връзката https://thispersondoesnotexist.com могат да се създават
собствени фалшиви профили;
– а от http://www.whichfaceisreal.com/ – да тествате способността си
да разпознавате истинско лице от фалшив профил.99
Според директора на Националния център за контраразузнаване
и сигурност на САЩ Уилям Еванина чуждестранните шпиони обичайно използват фалшиви профили в социалните медии, като LinkedIn, за
да се свържат със съответните целеви лица. Вместо да изпращате таен
агент на живо, доста по-евтино е да създадете изкуствен профил и да
изпратите молби за приятелство до 30 000 държавни служители. Неотдавна пенсионираният служител на ЦРУ Кевин Малори е осъден на
20 години затвор за предаване на подробности за секретни операции в
Пекин на връзка, започнала в Linkedin. За разлика от Facebook, където
се акцентира върху семейството и приятелите, в Linkedin аудиторията е
Фалшиви профили в LinkedIn. postvai.com [онлайн]. [прегледан 20.11.2019]. https://
postvai.com/cyber/fake-profile-linkedin.html
98
Пак там.
99
Пак там.
97
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от хора, търсещи работа, което ги предразполага за нуждите на разузнаването. Неслучайно от компанията заявяват, че през първите месеци на
2019 г. са изтрили няколко хиляди фалшиви акаунта.100

Сн. 22. Пример за разпознаване на фалшиво лице

Проучвания, анкети и методи за научен анализ в интернет
Главен източник на информация за младите хора в Европейския съюз
са социалните медии, а 68% от трафика към специализираните новинарски уеб сайтове се пренасочва от социалните мрежи. Затова те играят все
по-голяма роля в новинарските организации и доставчиците на новини
стават все по-зависими от тях.
Ефектът от дигиталната трансформация върху информационната
медийна среда се усилва от драматичното пренасочване на реклами от
издателите на новини към социалните медии. От своя страна социалните медии дават приоритет на горещите новини – количеството пред
качеството, навременността пред точността, което създава условия за
непроверена и нередактирана информация или която е без потвърждение и препотвърждаване.
100

Фалшиви профили в LinkedIn...
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Нещо повече, социалните медии дават възможност на специалистите по дезинформация от трети страни да ги ползват за пропагандни цели.
Феноменът се мултиплицира с използването на софтуер, препращащ автоматично съобщенията и сложните аналитични инструменти за Big Data.
Колкото по-близо са определени събития, например избори, толкова повече проучвания и анкети от всички видове се появяват в интернет
пространството, за да се опитат да предскажат кой ще бъде евентуалният
победител:
– Имайте предвид, че анкетите в Twitter, Facebook или „въпросите
на деня“, поставени в различните новинарски сайтове, въобще не се контролират. Много е лесно подобни изследвания да се манипулират и те не
показват намеренията на електората.
– Общественото мнение трябва да е проучено с достатъчно голяма
представителна извадка от респонденти и в предоставените данни да е посочено каква е тя и допустимата грешка. В противен случай надеждността
му може да бъде поставена под въпрос.
– Необходимо е да се обърне внимание на начина, по който са зададени въпросите. Те не бива да подвеждат отговора.
– Не бива да се забравя, че проучването е само снимка във времето.
Кандидат, получил едни резултати три месеца преди изборите, може да отпадне. Колкото по-рано преди изборите е проучването, толкова по-малко
надеждно е то.
Безспорно, един от традиционните методи за изследване се основава
на социологическите проучвания и тяхното тълкуване, но в съвременния
свят на високи технологии все повече се търсят усъвършенстваните изчисления на Big Data, за да ускорят и евентуално да съчетават процеса на
проверка.
Усъвършенстваните изчисления се състоят от два основни елемента: машинно изчисление и човешко изчисление. Първият елемент използва
техники от обработка на естествен език (NLP) и машинно обучение (ML),
докато вторият използва методите за краудсорсинга101(crowdsourcing) и
микротакинга (mikrotracking)102. Прилагането на разширени изчисления за
проверка на генерирано от потребители съдържание е ограничено в моКраудсорсинг – убедително доказателство в полза на потенциала на масите. Използва колективната мъдрост за решаването на разнообразни задачи или за производство.
Търсене на решение на проблем от самите потребители на определен сайт, продукт
или услуга.
102
IT микротехнология за наблюдение и контрол в реално време чрез мобилен интернет.
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мента, тъй като областта на изследванията е нова, а описаните платформи
и техники за проверка все още се разработват и тестват. В резултат на това
точно колко стойност ще добавят към процеса на проверка остава да видим
в бъдеще, но напредъкът в технологиите вероятно ще продължи в посока
на автоматизирането на елементи от процеса на проверка. Това е важен
момент в прилагането на усъвършенстваните изчисления за проверка на
потребителско съдържание.
В човешките изчисления, наричани също масови, машината определя задачите пред аудиторията. След това събира и анализира обработените
задачи. Пример за използване на такива изчисления при извънредни ситуации е земетресението в Хаити през 2010 г., след което е създадена уеб
платформа, където пострадалите изпращат съобщения за обработване от
машината.
Платформата Verily използва човешки изчисления за бързо събиране на източници на доказателства, които потвърждават или дискредитират
дадена информация, публикувана в социалните медии. Нейните създатели участват в едно известно състезание, наречено „Червеният балон“ през
2009 г. и лансирано от Агенция DARPA103.
Условието на играта е участниците да идентифицират местоположението на 10 червени метеорологични балона, поставени някъде в Съединените щати с помощта на разузнавателни техники. Отборът победител намерил всичките балони за по-малко от 9 часа, без да стане от компютрите
си в офиса. Те се обърнали към социалните медии, като обявили, че ще
споделят наградата от 40 000 долара с членове на социалната група, подпомогнала намирането на балоните. По-специално участниците стимулирали
хората да поканят членове от социалната си мрежа да се присъединят към
търсенето, като написали: „Даваме 2000 долара на първия, който ни изпрати правилните координати на намерен балон, но това не е всичко – даваме
също 1000 долара на човека, който го е поканил да участва в играта. Освен
това даваме 500 долара на този, който е поканил предишния, и 250 долара
на следващия и т.н.“104
Платформата Verily използва същия механизъм за стимулиране под
формата на точки. Вместо да търси балони в цяла държава обаче, платформата улеснява проверката на доклади в социалните медии, публикувани по
време на бедствия, за да обхване далеч по-малка географска зона – обикновено град. Тя работи с табла, със или без въпроси. Например: „Брук103
104

DARPA Network Challenge Final Standings. DARPA, 2010.
Ibidem.
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линският мост е затворен заради урагана Sandy?“. Потребители на Verily
могат да споделят тази заявка за потвърждение в Twitter или Facebook и да
изпращат имейли на хора, които познават или живеят наблизо. Тези, които
имат доказателства, за да отговорят на въпроса, изпращат информацията на
Verily в два раздела – доказателство за потвърждение и доказателство за отрицание. Типът доказателства, които могат да бъдат публикувани, включва
текст, снимки и видеоклипове.
В медийното пространство са известни редица машинни изследвания и анализи на данни от публикувани туитове, благодарение на които могат да се докажат фалшивите профили. Например дължината на
туитовете, емоционалността на посланието, използваните хаштагове и
емотикони предоставят показатели за вероятната достоверност на съобщенията.
Същото важи и за туитовете с връзки към изображения и видеоклипове, които могат да се използват за определяне дали това мултимедийно
съдържание е достоверно, или не. Взети заедно, тези данни предоставят на машините параметрите и интелигентността, които те използват
да предвиждат точността на туитовете и друго съдържание в социалните
медии. Така се отваря вратата към по-голямата роля за автоматизация в
процеса на проверка по време на бедствия и други новини от кризисни и
спешни ситуации.
По отношение на практическите приложения посочените открития
дават възможност да се разработи плъгин, който оценява туитове по скала
от 0 до 100 въз основа на вероятността, че съдържанието на даден туит се
смята за достоверно. Основното предимство на машинното изчислително
решение е, че е напълно автоматично и по този начин по-мащабируемо от
човешките възможности.
В изследователските среди са известни и т.нар. хибридни изчисления.
Такава е например платформата с изкуствен интелект за реагиране при бедствия (AIDR). Тя комбинира изчисленията, направени от човек (микрозадача), с тези на машините. С други думи, една голяма задача се разделя
на серия от по-малки задачи между хората. Машинното обучение включва
обучение на компютър за изпълнение на определена задача. AIDR дава възможност на потребителите да използват алгоритъма за намиране на интересна информация в Twitter.
С помощта на микрозадачите се обучава изкуственият интелект. Например, ако служителите от Червеният кръст проявяват интерес при наблюдение на социалните мрежи за справки за щети в инфраструктурата
след бедствие, AIDR им избира и предоставя сортирани отделни туитове,
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които се отнасят до щетите. Алгоритъмът постепенно ще научи автоматично кои от тях се отнасят за истински щети и кои не.
Този хибриден изчислителен подход може да се използва за автоматично идентифициране на слухове въз основа на първоначален набор
туитове, отнасящ се до тези слухове. Бързото установяване на слуховете
и техния източник е важен компонент за проверка на генерирано от потребителите съдържание и разобличаването на фалшивите новини. Проверката дава възможност специалистите да проследяват информацията
до нейния източник и да знаят с кой да се свържат, за да направят следващата съществена стъпка в проверяването на информацията. Ето няколко
съвета в тази насока:
1. Изградете и поддържайте мрежа от надеждни източници предварително, още в спокойния период преди кризата. За целта трябва да се състави списък на надеждни източници (официални и неофициални), академични експерти, неправителствени организации, правителствени служби
и др. В този списък следва да влизат не само социално-медийни акаунти,
но и телефонни номера и имейли в споделена база данни. Следва да бъдат организирани в логически групи въз основа на теми или географски
признаци и местоположение. Необходимо е да са подготвени варианти за
разширено търсене по подходящи хаштагове, списъци по интереси в социалните мрежи и създадени плейлисти от канали в YouTube. Сред потребителите има надеждни източници, развили експертиза в отделни области,
професионално или непрофесионално. Има и източници от конкретно физическо местоположение. Затова е необходимо да бъде изградено доверие
и взаимодействие с тях посредством социалните мрежи.
2. Също така следва да се определи и ролята, която вие или организацията ще имате в комуникацията при бедствия или кризи. Предварително определете как трябва да общувате ефективно, когато възникне
спешна ситуация. Помислете с кого искате да общувате вътре и извън
организацията, за какво са полезни целевите групи, какъв език да използвате, за да ги съветвате.
3. Обучението и поддържането на подготвен за целта персонал са
абсолютно задължителни. Създайте набор от инструменти, работен поток
и процедури за комуникация, които да използвате в кризисни ситуации.
Дайте възможност на служителите да участват в програми за обучение при
бедствия, предлагани от различни служби. Подгответе скриптове и съобщения, които ще се използват в конкретни ситуации на бедствия.
Една от технологиите, които могат да дадат нови решения в проблема за разпространението на информацията и съответно за справяне с фал-
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шивите новини, е технологията блокчейн. Накратко, веднъж попаднала в
блокчейн (веригата от блокчета данни, копирани на много компютри в мрежата), информацията остава „окована“ завинаги. Всяка следваща брънка
от разрастването ѝ допълва, но и запазва предишните, което означава, че
информацията може да бъде проследена. Влязла в блокчейна, тя не може да
бъде променяна, а само четена. През последните години по този начин някои учени защитават разработките си, използвайки блокчейн технологии,
които да работят със собствена блокчейн мрежа и криптовалута с подобни
технологии. Ако новините бъдат „оковани“ в блокчейн, ще е повече от лесно да се провери дали авторът е опитен, или е трол, появил се неясно откъде. В зависимост от това колко четена е една новина и доколко отговаря на
заявката си, авторът ѝ е стимулиран от читателите.
Неслучайно блокчейн е определен от Европейската комисия като
технологията, която може да сложи край на фалшивите новини. Според
официалното становище на Европейската комисия блокчейн може да промени начина, по който информацията се създава и разпространява. Приложенията, създадени с тази технология, могат да гарантират прозрачността,
доверието и проследимостта на информацията.

Справяне с травмиращи изображения
Изображенията от зоните на войната, местопрестъпленията и природните бедствия често са ужасни и могат да предизвикат отвращение, безпокойство и безпомощност.
Ето шест практически съвета за намаляване на травматичното натоварване:
1. Мислете за травматичните изображения като за сходни с радиацията или с токсично вещество, което има ефект, зависим от дозата. Журналистите и хуманитарните работници могат да понесат определена доза
„радиация“. В същото време те трябва да предприемат разумни стъпки, за
да сведат до минимум излагането на пропагандата.
2. Елиминирайте ненужното повторно излагане на влиянието на пропагандата. Прегледайте процедурите си за сортиране и организиране на
цифровите файлове и папки, наред с други процедури, за да намалите гледането им до минимум. При проверката на кадри чрез препратки към изображения от различни източници писмените бележки за отличителните черти могат да помогнат.
3. Опитайте да настроите своето внимание върху зрителната среда.
Намаляването на размера на „прозореца на екрана“ и регулирането на яркостта и разделителната способност на монитора могат да понижат нега-
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тивното въздействие. При видеоклипове можете да изключите звука, тъй
като често това е най-въздействащата част.
4. Помислете за прилагане на временна матова маска върху смущаващите области на изображението.
5. Правете чести паузи от гледането на екрана. Погледнете нещо приятно, разходете се или потърсете контакт с природата. Всичко това може да
спомогне за намаляване на психическото напрежение.
6. Хората, които са силно устойчиви на травми, са по-склонни да се
упражняват редовно, да поддържат външни интереси към активни връзки,
които практикуват, и да инвестират време в социалните си връзки.
Допълнителните съвети към редакторите и мениджърите са, че всеки член на екипа следва да бъде информиран за реакциите на организма
вследствие на психически травми. Членовете на екипа трябва да разберат, че различните хора се справят по различен начин с посттравматичния
стрес. Никой не бива да бъде принуждаван да гледа видеоизображения,
които никога няма да бъдат излъчвани.
И накрая, околната среда също има значение, затова офисът трябва
да е приятен за работа.
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Трета глава
ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ
КАТО ЧАСТ ОТ ХИБРИДНАТА ВОЙНА
Кампаниите за дезинформация, особено от страна на трети държави, често са част от хибридна война, която включва кибератаки и хакерски атаки на мрежи105. Стратегиите за дезинформация все по-активно намират приложение в обществено-политическия живот, за да влияят върху
обществените дебати, да създават разделение и да се намесват в различни
процеси и при вземането на решения.
Известно е, че дезинформацията и фалшивите новини са сред
основните компоненти на хибридната война в рамките на информационния ѝ аспект наред с икономическия и дипломатическия аспект
на нейните проявления. Доказателство за това е определението за хибридна война на Лондонския международен институт за стратегически
изследвания, което гласи: „Използване на военни и невоенни средства
в интегрирана кампания, насочена към постигането на изненада, овладяване на инициативата и получаване на психологически предимства,
използвани в дипломатическите дейности; мащабни и стремглави информационни, електронни и кибернетични операции; прикриване и укриване на военни и разузнавателни дейности в съчетание с икономически натиск“106.
Използването на информационно-идеологически методи за повлияване на част от населението, което притежава реакционен потенциал,
допълва скритите военни мерки (информационна конфронтация, специални военни операции).
Съвместна рамка за борба с хибридните заплахи – ответни действия на Европейския съюз, JOIN(2016)18final.
106
Радулов, Н. Хибридната война и фалшивите новини. Международна научна конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната
сигурност“, 2018.
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Влиянието се състои в това „да се промени начинът на мислене
на целевата аудитория и да се насочи към друго мнение“107. То „действа
върху нагласите, убежденията и идеите, с цел да провокира промяна в
поведението“108.
Според Гуериери и Падоан, професори по геополитика и експерти по
стратегически изследвания, в информационната война комуникацията се
използва за манипулиране на възприятията и следователно на противниковото, конкурентното или пазарно поведение109. Те добавят, че способността
за манипулиране ще се увеличава с разпространението на интерактивните
медии и че информационната война се състои от пропаганда, операции за
влияние, управление на стратегическите комуникации, дезинформация и
разрушаване на репутацията на противника.
Подкрепата на населението е от решаващо значение в съвременната
оперативна среда и за да се получи, се изисква значително увеличаване на
скоростта на комуникацията в интернет както по вертикала, така и по хоризонтала, което може да се постигне със съвместна работа и овластяване
на изпълнителите в мрежовата структура.
Освен това интернет може да се използва като инструмент за дезинформация и военна измама с цел умишлено заблуждаване на противника
във връзка с военни способности, намерения и операции, като по този начин го карат да предприеме грешни действия (или бездействия), които ще
допринесат за успеха на военната операция110. Схематично този процес за
повлияване на аудиторията е показан на фигура 24.
През януари 2013 г. е публикуван доклад на Световния икономически
форум за глобалните рискове, посветен на „масовата цифрова дезинформация“111. Той започва с интересната история как десетки хиляди американци
през 1938 г. объркали излъчването на радиопиесата на Хърбърт Уелс „Война на световете“ с истинско нашествие от Марс!112 Тогава радиото предстаJuillet, A. Stratégies D’influence, le Décryptage d’Alain Juillet. Communication &
Influence,special edition, № 1 June. Quoted in Chauvancy, 2010.
108
Chauvancy, F. Pour une Stratégie D’influence Globale. Communication & Influence,
№ 20.
109
Guerrieri, P., C. Padoan. L‘economia Europea. Mulino, 2009.
110
Градев, Калин. Военната заблуда като част от военната наука и изкуство. София:
Военна академия „Г. С. Раковски“, 2015, с. 122.
111
World Economic Forum Riport. Global Risks 2013 Eighth Edition, 2013. [прегледан
12.11.2019]. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf
112
Cantril, H., G. Hazel, H. Herta. The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of
Panic: with the Complete Script of the Famous Orson Welles Broadcast. N.J.: Princeton
University Press, 1940.
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влявало нова информационна среда, чиято сила не била напълно разбрана –
подобно на днешния интернет. Според доклада цифровата дезинформация
днес не се ограничава само до инциденти, а умишлената измама в интернет
е напълно реална заплаха за националната сигурност на държавите. Стига
се до това, че някои държавни опоненти взаимно се упрекват, че използват
информационните технологии за влияние, пропаганда и манипулиране на
общественото мнение.
Външна аудитория
Устни и
писмени
съобщения
Поведенчески
съобщения

Поведение
на населението
Влияние върху
начина на мислене

Комуникация
Уеб
съдържание

Целева аудитория

Фиг. 24. Процес на комуникация с целева и външна аудитория
Днес с помощта на социалните медии всеки лесно може умишлено
да публикува „фалшиви новини“, изображения или информационни съобщения, които да се разпространяват лавинообразно в мрежата и да доведат до пълна дезинформация. Разпространяването на фалшиви новини е
„информационно замърсяване“, което значително се засилва по време на
конфликти. Подобни действия могат да доведат до щети и в реалния свят,
като случая с разпространената фалшива новина от Сирийската електронна армия, че в Белия дом имало експлозия и американският президент е
ранен. Това съобщение довело до понижаване на индекса на американския
долар и до загуби за над 1 млрд. долара.
В световната практика са известни още случаи на кражба на персонална идентичност в социалните мрежи, свързани с отговорни държавни
институции, политически фигури и разпространението на мнения или
новини с потенциален или реален катастрофален ефект. Например през
2017 г. във Facebook съществуват цели 30 000 акаунта, разпространяващи
дезинформация по отношение на президентските избори във Франция. Освен това според изследванията близо 30% от видимото съдържание в интернет се създава от автоматизирани ботове и тролове.
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Това повлияване се постига с активното използване и комбинация на
елементите: информационни операции, психологически операции, кибератаки и икономически натиск.
Информационните операции целят да окажат влияние върху държавния и военния апарат. Провеждането им помага за подвеждането и дезинформирането на врага и нарушава процедурите, свързани с обмена на информация и комуникацията на противника113.
Психологическите операции се планират да потискат моралното и
психологическото състояние на гражданите, морала на противниковите въоръжени сили. Те имат за цел да внедрят в обществения живот недоверие
към властите, мотивирайки ги да извършват незаконни и разрушителни
действия.
Кибератаките са в състояние да деактивират държавната и икономическата инфраструктура. Използването им затруднява функционирането
на стратегическите обекти на противника, което позволява на „нападателя“
да получи неоторизиран достъп до класифицирана информация и до електронното управление.
Икономически натиск се постига чрез въвеждането на санкции, преустановяването на инвестиции, осъществяването на диверсионно-подривни операции. Подкрепата на опозиционните движения на ниво организация, информация и финансиране е важен аспект в хибридната стратегия.
Освен това хибридната война предполага активно включване на
реакционния потенциал на цивилните маси. Например субектът на
действие спонсорира групи терористи и екстремисти, подкрепя престъпни и разрушителни опозиционни сили. Хибридната война се различава
от традиционната по засилената употреба от външни сили на съвременни информационни технологии – това помага да се „атакува“ и изкриви
информация, да се фалшифицират събития, да се разпространява невярна информация, за да се хвърлят в обществото изфабрикувани фалшиви
факти. Подривни социални технологии се прилагат във всички области
на обществения живот на противниковата държава: политическа, икономическа, културна и социална.
Както бе посочено, в ядрото на хибридната война е нейният информационен аспект. В днешните времена на свободен достъп до богата
информация борбата за човешките умове се провежда в тази област. С подаването на необходимите информационни материали на обществото, какЖелев, Живко. Информационни операции и информационно въздействие. София:
Военна академия „Г. С. Раковски“, 2018. ISBN 978-619-7478-01-3
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то и подбрани новини, могат да се контролират социалното настроение и
стремежите на по-голямата част от населението.
Какво представлява информационната война с помощта на фалшивите новини? Тя е психологически натиск върху цялото общество или част
от него. Умереното предоставяне на необходимата информация помага да
се създадат определени настроения и да се предизвика реакция. Информационна война може да се провежда както в рамките на страната, така и
между отделни държави и е част от сложен процес на конфронтация.
Наличието на информационен натиск върху обществото е индикатор
за задкулисни политически действия или подготовка за всякакви промени. Това въздействие не изисква големи финансови инвестиции и усилия.
Ефективността на информационната война зависи от добре подготвената
кампания, която разчита на чувствата и желанията на обществото.
Цели на информационната война са обезпечаването на безопасност
на собствената държава; поддържането на патриотични настроения; влиянието върху гражданите на друга държава с цел погрешно информиране;
дезинформацията и постигането на определени цели. Информационната
война може да бъде използвана срещу военните и срещу цивилните. За
това може да се използва един от видовете информационна война или комплекс от мероприятия. Видовете информационна конфронтация включват:
– информационна война в интернет – предлага се различна и често
противоречива информация, използвана за объркване на противника;
– психологически операции – подбор и представяне на информация,
която звучи като противоречаща на настроенията в обществото;
– дезинформация – създаване и придвижване на фалшива информация, за да се насочи противниковата страна в грешна посока;
– киберразрушаване – физическо унищожаване или блокиране на
електронни системи, важни за врага.
Мерките за сигурност се изразяват в засилването на защитата на
собствените ресурси, за да се запази изпълнението на плановете и намеренията; контрадезинформационнитe атаки и директната атака с информация, както и информационната война в медиите.
Налице е правопропорционална корелация между пропагандата и
информационната война, поради това че информационните операции се
използват ефективно в политическата сфера, където придобиват формата
на откровена пропаганда. И докато политическата борба се води между
политически партии, организации и други политически институции, информационната война е постоянна, като се засилва преди изборите за правителствени органи.
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Въздействието върху обществото чрез информация/дезинформация
се провежда по такъв начин, че гражданите не го забелязват и вярват, че
самостоятелно правят своя избор. Основните методи на информационните
атаки са монтаж на фалшиви новини, слухове, митове, заплахи, блъфиране, изкривяване на информацията.
От гледна точка на информационните операции фалшивите новини
са информационни фалшификати или преднамерено разпространена дезинформация в социалните мрежи и традиционните средства за масова
информация с цел въвеждане в заблуждение за получаване на финансова или политическа изгода, а понякога и двете. Авторите на фалшивите
новини често използват бомбастични заглавия или измислени истории, за
да увеличат броя на ползвателите и цитируемостта. Печалбата в случая се
формира като резултат от получените рекламни договори, дължащи се на
демонстрираната популярност на медията.
Лесният достъп чрез интернет, политическата поляризация, масовостта на ползване на социалните мрежи невероятно улесняват разпространението на фалшивите новини. Възможността анонимно да се хостват
сайтове, на които се разполагат медиите с фалшивите новини, затруднява
законовото преследване на такива източници за дезинформация и клевета.
Фалшивите новини са способ на въздействие, манипулиране и влияние,
чрез които до знанието на лице, група лица или социални групи се довеждат специално подготвени информационни материали с оглед въвеждането
в заблуждение и предприемането на действия, изгодни за решаването на
задачи на субекта (автора) – злепоставяне, манипулиране на изборни процеси, рейдърски атаки, влияе върху борсовите пазари и др. Прилагането на
тази методология включва следните основни елементи:
• Изготвяне на информационни материали, т.е. на онази информация, която трябва да създаде у „обекта“ погрешни представи за действителността или нейните елементи. Те могат да бъдат лъжливи, да не отговарят
напълно на действителността или пък да са верни, но да противоречат на
представите на „целта“ (таргета) за тях.
• Поднасяне на фалшивите новини до „целта“. По различни канали,
с използването на различни способи и прийоми те стават нейно достояние.
По този начин се придава автентичност на информацията и се затруднява
проверката ѝ.
• Въвеждане на потребителя в заблуждение относно силите, средствата, замислите и плановете на създателя и разпространителя на материалите. На практика този процес започва с изготвянето на информационните материали, продължава с тяхното довеждане до знанието му и завършва
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с въвеждането в заблуждение, в резултат на което той прави изводи и предприема желани от субекта/поръчителя действия.
Използването на фалшиви новини е предпочитан и често използван
метод за компрометиране на неудобни хора, политически противници, а
така също на групи и организации. Лицата, които стоят зад фалшивите новини, могат да бъдат вътрешни или външни, включително държавни (или
финансирани от държавата) субекти и недържавни субекти. Фалшивите
новини са част от по-широкомащабни хибридни заплахи, които използват
редица инструменти.

Фалшивите новини – важна част на хибридната война
В началото на януари 2019 г. Европейският парламент публикува парламентарно запитване с въпроси, засягащи дейността на британската мрежа за дезинформация „Инициатива за интегритет“ (Integrity Initiative114). На
4 януари 2019 г. хакерската група Anonymous публикува сканирано копие
от поверителни документи, потвърждаващи съществуването и дейността
на британския проект за данни „Инициатива за интегритет“. Мрежата работи под това име в цяла Европа и разпространява дезинформация главно
за Русия. Общо Anonymous публикува няколко десетки документа за дейността на тайната британска група, както и за действия във Великобритания и много други държави.
Според документите „Инициатива за интегритет“ има за цел да саботира „проруски“ мнения и информация, като същевременно започва и
насърчава антируските кампании, за да се изолира Русия политически и
се дестабилизира обстановката в страната. От групата посочват и създаването на „антируски клетки“ в цяла Европа и останалия свят, като т.нар.
„клъстери“ се създават само в 9 европейски държави (Испания, Франция,
Германия, Гърция, Нидерландия, Литва, Норвегия, Сърбия и Италия).
Програмата „Инициатива за интегритет“ е приета през 2015 г. във Великобритания и се финансира от различни държавни и частни структури.
В тази връзка по отношение съществуването и дейността на „Инициатива
за интегритет“ е направено запитване от британското правителство до Европейския парламент и внесено за разглеждане от Европейската комисия.
От страна на Европейската комисия, в лицето на г-жа Федерика Могерини – върховен представител на Европейския съюз по въпросите на
European Parliament, Question for written answer E-000092-19 to the Commission
(Answer given by Vice-President/High Representative 9 avril 2019). (12.11.2019)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000092-ASW_EN.html
114
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външните работи и политиката на сигурност, е отговорено, че „Инициатива
за интегритет“ е предприета от държава членка, която не е повдигната на
равнището на Европейския съюз.
По отношение на това, какви са връзките с работната група на Източния StratCom на ЕС в страните от Централна и Източна Европа и самата Русия е потвърдено, че работната група „Изток Стратком“ не си сътрудничи
с „Инициатива за интегритет“. Мандатът на работната група East StratCom
е одобрен от Европейския съвет през декември 2018 г. и се свежда до основната функция, а именно – да повиши осведомеността за целенасочени
кампании за дезинформация, много от които се стремят да дискредитират
ЕС и неговите държави – членки..115
Работната група действа за подобряване на комуникацията на политиките на Европейския съюз в Източното съседство и за подкрепа на плуралистични медии, включително чрез систематична работа с руски журналисти. Специалната група East StratCom не се ангажира с антируски кампании. Планът за действие на Европейския съюз срещу дезинформацията,
одобрен от държавните и правителствените ръководители на Европейския
съюз през декември 2018 г., потвърждава категоричните доказателства за
руската дезинформация и факта, че представлява най-голямата външна дезинформационна заплаха за Европейския съюз.
Така наречените хакери „Анонимните“ в средата на 2019 г. пускат
нова партида документи на „Инициатива за интегритет“ – хибридна военна
програма, разработена от Обединеното кралство. Това се отнася до предполагаемата руска намеса в каталунския референдум, отразяване в медиите
на аферата „Скрипал“ и дейността на „руски агенти“ в Гърция. Изтичащите документи са свързани с Германия, Гърция и Испания и включват
„неверни доказателства за намеса на Русия в референдума за независимост
на Каталуния, разпространени от испански политици и медии“; медийно
отразяване на аферата „Скрипал“ в Гърция; проучвания и данни от агенти
за руско влияние в Гърция, целящи да дискредитират лидерите на партия
„Сириза“, и списък на експерти, „поканени да сътрудничат“ в „Инициативата за интегритет“. Сред тях са известни журналисти и специалисти по
връзки с Русия и Източна Европа.
„Анонимните“ твърдят, наред с други неща, че този проект е финансиран от Държавния департамент на САЩ, НАТО и Facebook. „В началото
на ноември 2019 г. публикувахме голяма част от документите, свързани
NATO Strategic Communications Centre of Excellenc. 2019. [прегледан 2.11.2019].
https://www.stratcomcoe.org/
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с проекта „Инициатива за интегритет“. Проектът е потвърдил своята валидност, въпреки че не смята оповестената информация за уместна. Междувременно нито организацията, нито нейните спонсори отговориха на
нашите искания и потвърдиха, че тази мрежа от клъстери ще се използва
само за противодействие на политиката на руската дезинформация. Не сме
получили никаква реакция от европейски лидери и международни организации, въпреки че жителите на много страни са изразили сериозни опасения по въпроса“, се казва в тяхно изявление.
Предполага се, че хакерите са откраднали лични данни от служители
на Пентагона на 5 ноември 2019 г., като „Анонимните“ са пуснали и информация, за която твърдят, че са се възстановили от хибридната програма
за война Integrity Initiative. Те биха доказали, че целта на проекта е, наред
с други неща, „да се противопостави на руската пропаганда“ и срещу „хибридната война на Москва“.
Според анонимни членове британските разузнавателни служби са
в състояние да провеждат подобни операции в Германия, Франция, Гърция, Италия, Черна гора, Норвегия, Нидерландия и Сърбия. В началото
на октомври 2019 г. секцията за Източна Европа на EURACTIV публикува материал116, информиращ как войниците в Латвия се заблуждават
от ботове. Става въпрос за преднамерени тренировъчни опити войниците да бъдат манипулирани, без тяхно знание, чрез различни устройства. Експериментът продължава по време на неколкодневни маневри и
учения. Част от войниците при използване на мобилните си телефони
се натъкват на добре направен уебсайт, който твърди, че е проектиран
от и за войници. Там се говори за армията, времето и живота като цяло.
Неколцина войници дори си поръчали тениски с логото на сайта, за което се съгласили да предоставят лични данни и домашния си адрес за
доставката.
На рекламирания сайт Tinder, популярно приложение за запознанства, някои дори общували с жени, изпращайки свои снимки в униформа.
Една вечер двама войници си уредили виртуални срещи, като допуснали
отклонения от служебните си задължения.
EURACTIV е независима общоевропейска медийна мрежа, специализирана в политиките на ЕС. Основана е през 1999 г. от френския издател Кристоф Леклерк. Разполага с разнообразни източници на финансиране, тъй като компанията търси частни
и публични приходи, за да управлява бизнеса си. През 2019 г. около една пета от приходите на EURACTIV идват от публични източници, включително от ЕС. През 2019 г.
проучване на POLITICO класира EURACTIV на второ място в списъка на първите 20
най-влиятелни медии сред членове на Европейския парламент.
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Уебсайтът и профилът на Tinder се оказват капан –- тест, извършен
от екип експерти на НАТО от името на латвийската армия през лятото на
2018 г. за установяването на слабости в собствените им редици. Войниците
били подканени да изпращат своите адреси или място на пребиваване, да
разпространяват снимки на маневри и учения, в които участват, и дори да
оставят постовете си в интернет за последващ отговор, като всичко било
реализирано с минимални усилия.
За киберекспертите от НАТО експериментът означавал, че същото
може да се случи навсякъде и при реална обстановка. Кой би могъл да
изключи възможността войниците да не разкриват своите позиции, числен
състав, техника или да бъдат изнудвани поради информацията, която разпространяват онлайн?
Уебсайт за профилиране на войници в социалните мрежи е тестван от
Центъра за стратегическа комуникация на НАТО в Рига. С негова помощ
експертите от НАТО искали да покажат какво е възможно в интернет комуникацията от смартфоните и до каква степен те влияят върху поведението
на войниците. В крайна сметка констатират колко лесно е да бъдат манипулирани войниците онлайн и започват да търсят начини за противодействие
на фалшивата информация.
Важно е да се разработят стратегии за печелене на виртуални битки,
които често не се разпознават, както и за анализирането на кампании за
дезинформация, все по-често срещани под формата на фалшиви новини.
Например в Министерството на отбраната на Канада е създаден специален
механизъм от специалисти в различни направления, които внимателно следят участието на канадски военни в международни мисии, по какъв начин
са изложени на вражеска пропаганда и как да бъдат обучени и подготвени
да реагират срещу нея.117
По-сериозен широкомащабен сблъсък с проблеми в това направление се отчита при участието им през 2017 г. в състава на мисия на НАТО в
Латвия, където канадските военнослужещи са постоянно изложени на информационна манипулация с фалшиви новини. Това налага провеждането
на всекидневни мероприятия за борба срещу дезинформацията, заливаща
международния контингент под различни форми посредством методите на
информационното и психологическото въздействие.
Pugliese, David. National post, July 30, 2019, Canadian Forces Mission in Latvia
Dogged by Problems with Harassmen. [прегледан 8.01.2020]. https://nationalpost.com/
news/canadian-forces-mission-in-latvia-dogged-by-problems-with-harassment-unprofessional-behavior-report-reveals
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Тъй като голяма част от латвийците говорят руски, този вид новини могат да достигнат до широка читателска аудитория. Подкрепата
на местното население обаче е важна, когато НАТО провежда учения
на територията на страна членка, защото те са тези, които финансират
цялостната финансова и материална дейност на Алианса.
Каква е целта на подобни дезинформационни атаки? Отговорът
не е сложен – разрушаване на единството между страните членки. А
целите на фалшивите новини и кампаниите за дезинформация са твърде
опасни, защото способстват за разширяването на незначими противоречия, а не за тяхното отстраняване. Друг пример за фалшиви новини
според канадски военни е поредицата статии на руски език, публикувана от интернет медии, според които присъствието на канадски войници
в Рига повишава цената на наемите. Според тези текстове мисията на
НАТО в Латвия е намалила наличността на квартири за отдаване под
наем и за настаняване. „Канадските войници повишиха цените на жилищата в Рига“ е водещата статия на руски език, като е необходимо да се
отчете фактът, че става въпрос само за 5-има канадски военнослужещи,
възползвали се от квартири118.
Канадската армия присъства и в Украйна – друга страна, граничеща с Русия. На 15 юни 2017 г. три информационни източника обявяват
смъртта на 12 канадски войници във въоръжени сблъсъци в района на
Донбас в Източна Украйна. Отзвукът от тази невярна новина, насочена
към канадските военни, стига до Латвия, като основната цел е да дезорганизира и омаловажи мисията на канадските сили. Това е перфектен
пример за дезинформация, тъй като на практика липсва присъствие на
канадски военни сили или на техни представители в Донбас. Една от
статиите за тези 12 фалшиви смъртни случая в Украйна е публикувана
в сайта „Новорусия днес“ (Novorossia Today) и в редакционна статия
на канадския сайт „Национална поща“119 Текстът в сайта „Новорусия
днес“ е придружен от три снимки на канадски ковчези, без указание за
техния източник. Обикновеното търсене в интернет обаче показва, че
първата снимка е направена в Ирак през 2015 г. Тези данни са коментирани и в специален доклад на „Института за изследване на войната“
European Parliament, Question for written answer E-000092-19 to the Commission…
119
Blackwell, Tom. National Post November 2017. [прегледан 17.01.2020]. https://nationalpost.com/news/canada/russian-fake-news-campaign-against-canadian-troops-in-latvia-includes-propaganda-about-litter-luxury-apartments
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ISW във Вашингтон, САЩ, под заглавие „Русия и Украйна сигурност“
от 2017 година.120
Преди използването на пропагандата сред противниковите редици тя
се свежда основно до печатането и разпространяването на листовки с цел
заблуда и създаване на вражески настроения. На по-късен етап тази дейност се осъществява от печатни издания чрез журналисти или изпращане
на агенти провокатори или агенти за влияние, които да действат в тила на
противника.
В наши дни са необходими едва няколко минути, за да се създаде специфичен за целева група профил в популярен онлайн форум. Хората често
могат да бъдат подведени, обикновено по финансови причини – измама с
кредитни карти, плащания за определен вид услуги или вследствие на заплахи, включително обещания за нерегламентирани услуги срещу парично
възнаграждение.
В съседната на Латвия държава Литва през 2017 г. чрез социалните медии плъзват слухове, че германски войници от НАТО са изнасилили
17-годишно момиче. Въпреки че правителството на Литва дава да се разбере, че няма такъв инцидент, слухът дълго се обсъжда от населението.
С бързото развитие на съвременните интернет технологии и мобилни
средства за комуникации измамите и лъжите се разпространяват по-бързо
от всякога. Вече става въпрос за свръхчувствителност на населението по
отношение на истинността на представяните информации и събития.
Германският канцлер Ангела Меркел е наясно с рисковете. Германските военни трябва да се научат „как да се справят с така наречените фалшиви новини като част от хибридната война“, казва тя при откриването на
новата централа на Федералното разузнавателно управление (БНД – външно разузнаване на Германия) в Берлин в началото на февруари 2019 г.121
Според нея това ще е от съществено значение за „сигурността и социалното сближаване на Германия в бъдеще“.
Понятието „хибридна война“ описва всички форми на открити и
скрити, редовни и нередовни, военни и невоенни конфликти, като понякога в тях е трудно да се направи ясно разграничение между „война“ и „мир“.
Според Меркел най-невярното докладване често е държавна пропаганда.
Holcomb, Franklin. Russia and Ukraine security. Report 3, September 2017. [прегледан
17.01.2020]. http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW%20Separatist%20
ORBAT%20Holcomb%202017_Final.pdf
121
Как германците и американците измамиха целия свят. Медиапул, 13 февруари
2020 [прегледан 14.02.2020]. https://www.mediapool.bg/merkel-otkri-novata-tsentrala-na-germanskoto-vanshno-razuznavane-news 28964 4.html
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Въпреки това експерти в Брюксел (Белгия) и Хелзинки (Финландия) също
подчертават, че много държави, движения и криминални картели са готови и способни на кампании за дезинформация. Например ислямистките
групировки системно разпространяват „фалшиви новини“, за да обслужват
своите интереси.
Експертите от НАТО в Рига (столицата на Латвия) обръщат голямо
внимание на онлайн форумите и дебатите. Ако едновременно се публикуват множество коментари и връзки, това може да означава, че се използва
бот. Ако коментаторите систематично коментират много различни теми,
например изборите във Великобритания и Брекзит, хокейната лига в Канада и др., това може да означава също, че публикуването на коментарите не
са дело на един човек.
Честа практика е зад публикуваните снимки в даден профил да е
скрита друга личност. Например в профила на гражданин, който коментира масово онлайн, се оказват снимки от профила на известна канадска
актриса.
Съмнителните онлайн актьори обаче невинаги действат в интерес
на държавите. Например те често използват сайтовете за привличане
на вниманието към някои ресторанти, търговци и дори лекарски практики и лекарствени продукти. Това съвсем не означава, че методите и
способите на информационната война не се използват и разпространяват в информационното пространство. Когато обаче недоброжелателни участници умишлено разпространяват, пропагандират и тласкат към
размирици чрез интернет, тези действия могат да провокират сериозни
противоречия, злополуки и дори бунтове, което означава, че засегнатите държави ще трябва да реагират.
Например Латвия, като държава – членка на НАТО, може да разчита
на член 5 от Вашингтонския договор в случай на виртуална атака, което означава, че други членове на НАТО ще трябва да ѝ окажат помощ. Въпреки
това е трудно да бъде оформен общ подход по въпроса за противодействието в резултат на твърдения без изяснен и непроверен характер, в качеството
на „фалшиви новини“, дори добре документирани както между държави
– членки на НАТО, така и между държавите членки на Европейския съюз.
Освен Центъра за върхови постижения за киберотбрана на НАТО (базиран в столицата на Естония – Талин) и Центъра на НАТО за върхови
постижения в стратегическите комуникации (Рига, Латвия), изграден е и
Европейски център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи в Хелзинки (Финландия). В него освен изучаването, анализирането и прогнозирането на широкомащабните параметри на съвременната
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хибридна война се проучва и какви мерки да се предприемат в случай на
пропагандни атаки.
Сложността на съвременните фалшиви новини е свързана с факта,
че в по-голямата си част се отнасят до реални проблеми от различни области на живота. Това налага и спешната необходимост от разработването
и прилагането на общ каталог от мерки и начини за реагиране по подходящ
начин и превенция срещу атаки с хибриден характер. Най-застрашени от
такива атаки са бившите съветски републики Литва, Латвия и Естония, в
които живеят доста руски семейства. Подобен е и случаят с Крим, където
основното население е съставено от проруски настроени бивши руски военнослужещи и членове на техните семейства.

Социалните мрежи като проводник на влияние
с помощта на фалшивите новини
Известни са случаи на информационни операции, проведени посредством ботове, които разпространяват фалшиви новини в социалните мрежи, вследствие на което поставят началото на информационните войни,
чиято цел е да подронят доверието на гражданите в държавните институции и демокрацията. На практика това е връщане към Студената война, но
с помощта на съвременните информационни и комуникационни инструменти122.
В случаите на намеса се изпълняват и следните задачи:
– подриване доверието на гражданите в правителството;
– разпалване и изостряне на противоречията между политически
противници;
– подриване на доверието към изборната демокрация;
– поднасяне и налагане на специфична гледна точка за световни политически събития;
– създаване на всеобщо недоверие към източниците на информация,
изтривайки границата между факти и измислици.
Именно последната задача представлява най-голям интерес от гледна
точка на разпространението на информацията в социалните медии. Трябва
да се има предвид, че основни платформи за разпространение на пропагандата днес са интернет услугите, които не са способни да филтрират фалшивите новини и да блокират ботовете.
Като допълнение към хората, публикуващи умишлено или случайно фалшиви новини, политиците и техните инструменти за влияние и въз122
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действие често подхвърлят компрометиращи материали в новинарските
потоци с обвинения спрямо своите опоненти.
Технологията на „Репортаж на основата на обвинение“ е следната123:
– предявено обвинение от едно лице към друго;
– отхвърляне на обвинението;
– новинарското издание съобщава както за предявеното обвинение,
така и за отричането, но не предоставя информация, която да подкрепи
едната от двете позиции;
– самото обвинение се разглежда като новина. Когато читателят изследва множество материали, веднага се налага контрастът, по който различни издатели поднасят информацията. Това затруднява читателите и те
започват да се съмняват в правдивостта на всички публикации. Преди десетилетия, за да бъдат информирани, хората са купували вестници или са
следели новините.
С развитието на интернет информацията придобива гигантски
размери, а комуникацията е светкавична. Изследователи предупреждават, че този информационен поток е труден за ориентиране и е лесно
човек да се обърка124.
Фалшивите новини се разпространяват чрез интернет много по-бързо от истинските и обхващат по-голяма аудитория. Разликата в популярността според изследователите се дължи на смисловото послание. Именно
извънредната сензационност прави фалшивите новини толкова популярни
и привлича към тях вниманието в интернет.
Най-тъжното е, че възникнали като допълнителна възможност за развиване свободата на словото, по своята същност социалните мрежи подпомагат вирусното разпространение на дезинформацията и се превръщат
в основен пропаганден инструмент. Именно те най-бързо и ефективно
разпространяват фалшиви, непроверени новини. Опроверженията на фалшивите новини обаче се четат от малка, практически пренебрежима част
от аудиторията. Важното е, че фалшивата новина е оказала необходимото въздействие благодарение на насочеността ѝ към емоциите и личните
убеждения на хората. Тези подходи се наричат постистина (post-truth). Ако
социалните мрежи се превръщат в основен информационен източник, то
постистината ще се превърне в нормален и разпространен инструмент за
работа с масовата аудитория.
Радулов, Н. Хибридната война и фалшивите новини...
Кутевски, Боян. Преразглеждане на концептуалната рамка за интегрирани
маркетингови комуникации (ИМК). Ч. I. Реторика и комуникации [онлайн], януари
2019 г. [прегледан 4.12.2019]. https://rhetoric.bg/
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Хибридните войни обикновено започват с организиране на масивен изблик на информация в социалните мрежи, дискредитиращ властите на страната, външната, икономическата и социалната политика, а
така също дестабилизиращ социалнополитическата обстановка и структурата на държавата.
Днес, в условията на глобализация, на подновено политическо международно състезание между големите международни играчи, на сателитните малки държавни формирования, които се стремят към себеутвърждаване и коопериране с големите, изучаването на хибридните войни, техните
съставки и признаци може да бъде определено като жизненонеобходимо
познание за оцеляване.
От посочените проявления се вижда, че интернет пространството е
идеалното място за манипулиране на общественото мнение, дезинформация,
създаване на психоза, привличане на последователи, подпомагане на терористични организации и влияние върху поведението на хората за постигане
на определени политически цели. Понятието „хибридна война“ все по-често
навлиза в съвременната (научна, политическа, военна др.) терминология и
придобива все по-голяма приложимост. Все по-често основният акцент към
днешната хибридна война се съсредоточава предимно върху тактическите
способи на проявление, като кибератаки, фалшиви новинарски кампании и
шпионаж. Но това не означава, че основната ѝ насоченост на стратегическо
ниво се пренебрегва или не получава нови тласъци на развитие.
Разбирането за стратегическия контекст на хибридната война остава
все още в прерогативите на политическите и бизнес лидерите и най-вече
в техните компетенции как да се противодейства на хибридните проявления на стратегическо ниво. Най-просто казано, хибридната война използва
способности, които обикновено не са свързани с обикновената война за
принуда или разрушаване. Такива техники имат за цел да забавят признаването, че е извършена насилствена (цивилна или военна) атака, парализираща вземането на решения посредством объркване, всяване на смут, несигурност и адекватни отбранителни реакции.
Хибридната война използва инструменти, като кибератаки, фалшиви
новинарски кампании и шпионаж за принуждаване и подчиняване на хибридните цели на хибридната агресия.125
На стратегическо ниво т.нар. страни в развитие (Китай, Русия), а в
по-малка степен и Северна Корея, извършват демократични промени и се
Иванов, Елислав. Разкриване и превенция на хибридни заплахи. София:
ДиоМира, 2019.
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стремят към изграждането на международни политически, икономически и
търговски системи чрез координирани хибридни усилия, които се провеждат до голяма степен извън традиционните военни или дипломатически
сфери. Народната освободителна армия на Китай, която е най-многочислената в света, за първи път открито се застъпи за предимствата на хибридния подход в своята стратегия от 1999 г., наречена „Неограничена война“.
В нея се предлага да се избягват силните страни на демокрацията и вместо
това усилията да се насочват към области като разчитане на технологиите
и зачитане на върховенството на закона.126
Асиметричната стратегия за тотална война, описана в „Неограничена
война“ (буквално „война без граници“) демонстрира ясно, че Китайската
народна република се подготвя да се изправи срещу САЩ и съюзниците
им, като осъществява „асиметрични“ или многомерни атаки в почти всеки
аспект на техния социален, икономически и политически живот. Медиите
и Конгресът на САЩ не дават гласност на тази книга поради последствията в икономическите и търговските отношения между двете държави, които преминават през различни метаморфози.
В началото на 2020 г. първата фаза от търговската сделка между САЩ
и Китай може да отбележи края на първата глава от конфликта между двете най-големи икономики. Но дори Китай да изпълни ангажиментите си
по споразумението, сделката може да не означава по-широка конкуренция
между двете сили. Причините са ясни: геополитическото съперничество
и разликите между начините на управление във Вашингтон и Пекин са
твърде големи. Вместо това сделката ще отбележи насочването към втората
фаза на икономическата конкуренция, където залогът е контролът върху
износа и вноса, инвестиционните ограничения и санкциите, а не митата,
пише в анализ Foreign Policy, цитиран от в. „Капитал“127.
В собствения си превод на тази книга Централното разузнавателно
управление (ЦРУ) съобщава, че тя окачествява САЩ като главния враг на
Китай, давайки подробното обяснение как една малка нация може да се осмели да посегне на Америка, използвайки нетрадиционни атаки, които са
„Военен наръчник: Неограничена война – Генералният план на Китай да
унищожи Америка“ (Unrestricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America)
е написан от двама полковници от китайската армия – Цяо Лян (Qiao Liang) и Уан
Сянсуей (Wang Xiangsui).
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Кирчев, Кирил. Търговската война между САЩ и Китай навлиза във втора фаза.
– В: Капитал, 5.01.2020. [прегледан 10.01.2020]. https://www.capital.bg/politika_i_
ikonomika/sviat/2020/01/05/ 4011930turgovskata_voina_mejdu _ sasht_i_kitai_navliza_
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едни от основните елементи на съвременната хибридна война. Накратко,
хибридната война използва способности, които обикновено не са свързани
с войната за принуда или разкол.
Целите на хибридните усилия са да унищожат икономическата сила;
да подкопаят легитимността на ключови институции, като органи за управление, академични среди, дипломатически структури и медии; да насърчат социалните противоречия, да създадат вътрешни опозиционни сили и
да засилят демократичните процеси и отслабените връзки между нациите
и международните организации. Ерозията на икономическата сила е може
би най-важният елемент и вероятно най-трудното, което може да се разруши, след като бъде постигнато.
Ключовата цел в това усилие е бизнесът, а моделът е най-добре описан от Джон Демерс, помощник генерален прокурор на САЩ. „Ограбете,
копирайте и заменете. Ограбете интелектуалната собственост на съответната компания, възпроизведете тази технология и я заменете с някоя друга
на китайския пазар и за един миг сте на глобалния икономически пазар
– казва той в заседанието на Сената на САЩ през декември 2017 г. – Не можем да толерираме нация, която краде плодовете на нашата мозъчна сила и
се опитва да окраде лични данни на организации от САЩ, Канада и Европа, за да бъдат използвани в интерес на Руската федерация“.128 Хибридната
война има за цел да премахне или подмени политически структури или
правителства, но обикновено се състои от множество малки атаки, насочени към интелектуалната им собственост.

Разграничаване на лъжата и фалшивите новини
Според онлайн проучване на „Нилсен Адмосфер България“ и Български национален панел 77% от активните българи в интернет в някакъв
момент от живота си са попадали на фалшиви новини, а 92% дори ги отчитат като проблем в днешния медиен свят.
Само 9% от анкетираните твърдят, че никога не са срещали фалшива новина в медиите, а 14% са отговорили, че не знаят. Много от респондентите са сигурни (или почти сигурни), че са способни да разграничат
фалшивите от истинските новини – 56% от активните в интернет българи,
взели участие в проучването.
Най-уверени в способността си да разпознават фалшивите новини
са хората на възраст между 45 и 54 години (65% от тях са отговорили, че
Мосалов, Г., М. Чурсина, П. Полетаева. В США раскручивают „российскую
угрозу“. RT, 18 октября 2018. [прегледан 16.10.2019]. http://russian.rt.com/world/article/565371-ssha-voina-opros-voennye
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могат да ги разпознаят). Наред с това мъжете (64%) са малко по-уверени от
жените (48%).129
В този случай фактите биха били преувеличени или извадени от контекста, за да се създаде конкретна реална картина или оценка. В тази връзка възниква въпросът, какво може да бъде квалифицирано като легитимен
дебат и какво може да се определи като пропаганда. Основните въпроси в
това направление са свързани с чувствителни теми, позволяващи активно
манипулиране и формиране на обществено мнение, съответстващо на целите на фалшивите новини – екологични проблеми, замърсявания, икономически кризи, липса на стоки от първа необходимост и други.
Сериозен проблем произтича от насажданите твърдения за ограничаване на онлайн свободите, свободата на мнение и свободата на средствата
за масово осведомяване посредством ограничаването или налагането на
цензура. Регламентирането на социалните медии обаче следва да се обсъжда, защото всеки четящ фалшиви новини в социалните медии автоматично
ще получава статии, клипове и коментари, които следват от такива фалшиви новини, включително рекламни материали без отношение към дискутираната тема. Това се осигурява от алгоритмите, използвани във Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube и Google, програмирани да предоставят на потребителите подобно съдържание.
Дори при екстремни събития фалшивите новини намират приложение. Показателни примери са публикуваните неверни събития и приложени недостоверни карти и изображения от горските пожари в Австралия,
които с невероятна бързина бяха разпространени в социалните мрежи.
Това драматично събитие е съпътствано от повсеместно разпространяване на невярна и манипулативна информация: „Австралия гори – с нея и
половин милиард животни“, „Пламъците отнеха живота на десетки хора“,
„Унищожено имущество за стотици милиони долари“130 и др.
В свой материал Би Би Си, цитирана от телевизия БТВ на 8 януари
2020 г.131, обръща внимание на един от елементите – показване на карта с
районите, обхванати от горските пожари, като впоследствие се оказва, че
Гайдаров, Иван. 92% от активните българи в интернет смятат „фалшивите
новини“ за проблем. Computerworld, 3 февруари 2020. [прегледан 6.03.2020]. https://
www. Computer world.bg/internet/2020/02/03/4024426_92_ot_aktivnite_bulgari_v_internet_smiatat_falshivite/
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ВTV новините. Фалшивите новини не пожалиха и горските пожари в Австралия,
8.01.2020. [прегледан 2.02.2020]. https://btvnovinite.bg/svetut/falshivite-novinine-pozhaliha-i-gorskite-pozhari-v-avstralija.html
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е силно подвеждащ и неверен в сравнение с действителната обстановка.
Особено натрапчива е разликата в илюстрация, наподобяваща спътникова
снимка, когато по-късно се оказва, че е дело на художник с подчертана и
засилена цветова компилация.
Подобна е и ситуацията с карта на местоположението на пожарите,
направена от сателит. Проблемът в този случай е, че сателитът засича точки на Земята с по-висока температура, но това може да бъде и нагрят от
слънцето покрив, който да бъде приет за пожар.
Всичко това показва в каква висока степен могат да бъдат манипулирани обществата чрез социалните мрежи.
За да се справи една държава с хибридните заплахи, тя трябва да
положи много усилия за възстановяване на сигурността в политиката, икономиката и обществото. Първото необходимо и задължително условие е да
бъдат създадени структура и организация, чиято дейност ще допринесе за
воденето на контрахибридна дейност.
Необходимо е държавата да има план за дезинформация. Във въоръжените сили и службите за сигурност е необходимо да има специални
звена, предназначени да реагират и превантивно да провеждат операции в
отговор на дезинформационни и психологически действия на противника,
както и за разобличаване на фалшивите новини. За борба с дезинформацията е нужно наблюдение на медиите, разпространяващи в средствата за
масова информация фалшиви новини, литература и т.н., включително в социалните мрежи и блоговете, целящо филтриране на изкривените факти.
Необходими са превантивни действия за блокирането на финансовите, информационните и организационните канали, собственост на чуждестранни, олигархични, радикални и екстремистки опозиционни структури.
Полезно е и международното информационно сътрудничество по военните
въпроси, сигурността, икономиката, информацията и психологията.
Следва да се оказва системна подкрепа за неутрализиращи операции,
насочени против водени срещу държавата информационни операции. Качеството на хибридната война зависи не само от развитието на технологиите на атакуващите държавата – сериозен аспект на ефективността на
действието са високото ниво на развитие на информационните технологии
и опитът за работа с тях.

Противодействие на фалшивите новини и превенция
Борбата с дезинформацията изисква политическа решимост и единни действия, като се мобилизират всички равнища на управлението (включително структурите в областта на борбата с хибридните заплахи, киберси-
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гурността, стратегическата комуникация, органите по защита на данните,
изборните, правоприлагащите и медийните органи).
Социалните медии се превърнаха във важно средство за разпространяване на фалшиви новини, включително в някои случаи, като този с Cambridge
Analytica, за насочване на съдържание към определени потребители, които
се идентифицират чрез достъп до лични данни и неразрешеното им използване, като крайната цел е да се повлияе на изборните резултати. Неотдавнашни факти показват, че частните услуги за изпращане на съобщения все
по-често се използват за разпространяване на фалшиви новини.132
Първите часове след разпространяването на фалшиви новини са критично важни, за да бъдат те открити и анализирани и да се реагира на тях.
Първо, трябва да приемем, че наличието на фалшиви новини е опасна
реалност, и да сме подготвени как да интерпретираме отделните събития,
които иначе биха могли да се появят като случайни инциденти в по-широкия и преднамерен контекст на хибридната война.
Второ, трябва да се съсредоточим върху ефектите, които тези атаки
имат, а не върху начина, по който се извършват атаките.
Трето, корпоративните лидери трябва да гарантират, че организацията им е информирана, така че индикаторите за атака бързо да бъдат разпознати и да бъде подготвен план за реакция и противодействие.
Противодействието на подобни заплахи изисква да бъдат разработени
по-ефективни механизми за сътрудничество между частните и публичните
структури – да бъдат установени отношения, които помагат да бъдат предвидени и постигани крайните цели при хибридни атаки. Трябва да бъдат преодолени често състезателните отношения между бизнеса и правителството, за
да бъдат създадени ефективни и взаимноподкрепящи се партньорства.
Глобалната конкурентна рамка е значително променена: хибридната война ще бъде ключова характеристика на стратегическата среда в обозримо бъдеще. Тя е различна, но не по-малко опасна от конфликтите, които преживяваме.
По този начин хибридната война е новото лице на световната конкуренция.

Институционализиране на борбата с дезинформацията
и фалшивите новини
За да бъде спряно нарастващото влияние на фалшивите новини, някои държави предприемат законодателни мерки за криминализиране на
създаването и разпространението на умишлена невярна информация.
Според Оксфордския университет през миналата година в поне 10 държави
платформи за директно изпращане на съобщения са били използвани в кампании
за дезинформация.
132
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Германия първа разработва и приема през 2017 г. закон, действащ в
случай че цифровите платформи нямат възможност да премахнат „незаконния контент“ с „фейк новини“ или изявления, предизвикващи ненавист,
в продължение на 24 часа след изявленията или публикациите.133 Предприети са сериозни мерки срещу езика на омразата в социалните мрежи.
Прословутият закон „Фейсбук“ в Германия задължава социалните мрежи
и други от този ранг да отстраняват в срок от 24 часа до 7 дена докладвано
съдържание, представляващо престъпление. В противен случай се налагат
сериозни глоби.
На 18 март 2019 г. Руската федерация приема закон за борба с
„фейковете“ и „незачитането на властта“, предвиждащ забраняване разпространението на недостоверна общественозначима информация и неуважение по отношение на представителите на властта134.
Франция приема закон за борба с фалшивите новини и пропагандата
през 2018 г. по инициатива на президента Макрон. В него се дава възможност съдът да преценява в периоди на изборни кампании дали дадена публикация е достоверна и дали да бъде премахната. По силата на новия закон
Фейсбук и Туитър се задължават да разкриват кой финансира рекламните
съобщения, като това предизвиква острата им реакция.
В Бразилия около 14 законопроекта, свързани с фалшиви новини,
са приети от парламента през 2018 г. Дезинформацията се очертава като
домейн, силно свързан с политическата сфера. В някои от законите се предвижда затвор до 3 години за разпространяване в интернет на невярна информация, „свързана със здравето, сигурността, националната икономика,
изборния процес или всички други публични интереси“.
През април 2018 г. парламентът на Малайзия одобрява закон, наказващ разпространението на частично или напълно невярна информация със
затвор до 6 години и глоба в размер на 130 000 долара. Този закон продължава да бъде атакуван от опозиционните сили с основни искания за частични промени или отмяна.
Допреди няколко години в САЩ словосъчетанието fake news не се
използва често. Дезинформацията се оценява като по-голям проблем в
Funke, D. Руководство по борьбе с дезинформацией во всем мире. Poynter, 2018,
с. 28. [прегледан 2.03.2020]. https://www.poynter.org/news/guide-anti-misinformation-actions-around-world
134
Законы „о фейках“ и „неуважении к власти“ вступили в силу. – В: Союз
журналистов, 19.03.2019. [прегледан 20.01.2020]. https://spbsj.ru/rossii-i-mira/zakonyo-fieikakh-i-nieu-1
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сравнение с темите, свързани с расизма, тероризма и промените в климата.
Активна роля за налагането на понятието има американският президент
Доналд Тръмп и стремежът му да класифицира новините, които не му харесват, като fake news за разлика от „истинските“ новини, които винаги са
в негова полза. Затова и в САЩ са налице значителни вариации в мненията
на демократите и републиканците относно важността на проблема.
Сингапур е последната страна след Германия, Малайзия, Франция и
Русия, приела закон срещу фалшивите новини.
Много други държави също предприемат законодателни мерки и
инициативи срещу фалшивите новини.
Законодателните мерки срещу фалшивите новини обаче може да не
са най-ефективният подход за борба с тях. Все по-често се изказват опасения, че законите имат потенциала да се превърнат в средство за злоупотреба, да бъде задушена свободата на словото, онлайн сайтовете и особено
критиките към управляващите партии и коалиции или неправилно интерпретираните санкции, предвидени от закона.
Стратегията за реагиране на НАТО в тази област има три основни
компонента: разкриване, анализ и реакция:
– разкриване от страна на страните членки или от структурата на
Алианса (клетки, отговорни за стратегическата комуникация в рамките на
напредналото присъствие НАТО на Изток например) на заплахите от фалшиви новини;
– анализ на произхода и съдържанието им;
– реакция, противопоставяйки обективни факти на опита за дезинформация и осигурявайки нейното широко разпространение.
В рамките на НАТО основните функции за борба с фалшивите новини и дезинформацията са поети от Центъра на НАТО за върхови постижения в стратегическите комуникации (СТРАТКОМ/StratCom CoE), създаден
през 2014 г. в латвийската столица Рига.
Центърът е многонационална и акредитирана от НАТО международна организация, която не е част от командната структура на пакта,
нито е подчинена на която и да е друга негова структура. Създаден е през
януари 2014 г. и е базиран в Рига. Основната му функция е да допринася
за подобряване на капацитета за стратегически комуникации в рамките
на Алианса и съюзническите държави. Центърът изготвя анализи по различни въпроси, извършва проучване и обучение на експерти за борба с
враждебни информационни дейности; развиване на софтуери; за машинно обучение с цел издирване и премахване на онлайн ботове, разпространяващи пропаганда и дезинформация; създаване на онлайн игра, която
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цели интерактивно обучение на потребителите на интернет да разпознават фалшивите новини.
Дейността за защита и борба срещу фалшивите новини и онлайн
дезинформацията в рамките на Европейския съюз е регламентирана в
Кодекса на ЕС, разработен от Европейската комисия, „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“135; в доклада
на експертната група на високо равнище136; заключенията на Съвета от
28 юни 2018 г.137 и различните важни инициативи, провеждани в цяла
Европа с цел справяне с предизвикателствата, породени от разпространението на дезинформация.
Прави впечатление, че в доклада на експертната група вниманието
е насочено най-вече към проблеми, свързани с онлайн дезинформацията,
а не към фалшивите новини, тъй като според експертната група докладът
не успява да предаде сложното естество на дезинформацията, включваща
и съдържанието, което смесва измислена информация с факти. Въпреки
това понятието „фалшиви новини“ се налага и придобива все по-голяма
гражданственост от гледна точка на масовото му използване. В тези опити
за разграничаване на двете понятия – дезинформация и фалшиви новини,
прозират и политически нюанси за специфичност в рамките на ЕС за разлика от използваните в Русия и САЩ.
Подобна тенденция е проявена и при определенията, свързани с хибридните проявления на съвременния етап. НАТО налага използване на
термина „хибридна война“, докато ЕС използва „хибридни заплахи“.
В „Кодекса на добрите практики срещу онлайн дезинформацията“,
публикуван на 17 юли 2018 г., се акцентира основно на пет области за
действие:
1. Подобряване на мониторинга на рекламните разположения с цел
намаляване на икономическата привлекателност на дезинформацията.
2. Гарантиране прозрачността на политическите или тематичните реклами, за да могат потребителите бързо да идентифицират ориентираното
съдържание.
Еuropean Commission, COM (2018) 236 final, Tacking Online Disinformation: a European Approach. [прегледан 30.01.2020]. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.
cfm?doc_id=51804
136
Еuropean Commission, Final report on Fake News and Onlain Disinformation. 12
March 2018. [прегледан 11.11.2019]. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
final-report-high-level-expert-group-fake- news-and-online-disinformation
137
European Iouncil, EUCO 9/18, Conclusions – 28 June 2018. [прегледан 30.01.2020].
http://www.consilium.europa.eu//media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
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3. Гарантиране целостта на услугите, предоставяни от цифрови платформи, чрез идентифициране и премахване на фалшиви акаунти и с използване на подходящи механизми за докладване на автоматизирани взаимодействия (ботове).
4. Улесняване на потребителите за откриването и достъпа до различни източници на информация, предлагащи алтернативни гледни точки.
5. Засилване влиянието на научните среди посредством достъп до
данни от платформите, необходими да могат да анализират непрекъснато
онлайн дезинформацията.
В съобщение на Европейската комисия от 26 април 2018 г. – COM
(2018) 236 final138, се разяснява европейският подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн, и фалшивите новини. Дава се определение на понятието дезинформация: Под „дезинформация“ се разбира доказуемо невярна, неточна или подвеждаща информация, която се създава,
представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода или
съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността, като последиците от това могат да бъдат в ущърб на обществения интерес.
В „ущърб на обществения интерес“ означава заплахи за демократичните политически процеси и за процесите на формиране на политика, както и за общественото благо, като защита на здравето на гражданите на Европейския съюз, защита на околната среда и сигурността. Съобщаването за
грешки, сатирата и пародията, както и ясно разпознаваемите политически
мотивирани новини и коментари не се смятат за дезинформация. Настоящото съобщение не засяга приложимите правни норми на Съюза нито на
национално равнище във връзка с обсъжданите проблеми, включително
дезинформацията с незаконно съдържание. Документът не засяга и прилаганите понастоящем подходи и действия относно незаконно съдържание,
включително разпространявано онлайн терористично съдържание и материали, свързани със сексуалното насилие над деца.
Според 83% от европейците фалшивите новини принципно представляват проблем за демокрацията – „определено“ според 45%, „до известна степен“ според 38%.139 Въпреки че най-популярните новинарски уебсайтове средно отчитат повече посещения месечно, фалшивите новини се
разпространяват по-стихийно. Във Франция например един източник на
European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of
the Regions. 26.04.2018, COM 236 final. [прегледан 30.01.2020]. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 52018DC0236
139
Еuropean Commission. COM (2018) 236 final. Tacking online disinformation...
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фалшиви новини е генерирал средно над 11 млн. реакции месечно – 5 пъти
повече, отколкото утвърдените новинарски публикации.
Специално създадената Оперативна група за стратегическа комуникация с Източното съседство (East StratCom) работи за изучаването, анализирането и набелязването на мерки за борба с нарастващите дезинформационни кампании. С Резолюция от юни 2017 г. Европейският парламент
призова Европейската комисия „да анализира задълбочено настоящото
положение и правната рамка относно фалшивите новини и да провери
възможността за законодателна намеса с цел ограничаване на разпространението на фалшиво съдържание“. През март 2018 г. Европейският съвет
изтъкна, че „социалните мрежи и цифровите платформи трябва да гарантират прозрачни практики и пълна защита на неприкосновеността и личните
данни на гражданите“.140 В Съвместната декларация на Европейската комисия относно свободата на изразяване и фалшивите новини, дезинформацията и пропагандата, приета през 2017 г., целенасочено е разгледано приложението на международните стандарти за правата на човека във връзка
с това явление.
Социологическо проучване на общественото мнение относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията141 е организирано от Европейската
комисия на ЕС и проведено в периода от 13 ноември 2017 г. до 23 февруари
2018 г. с цел оценка на ефективността на реалните действия на пазарните
механизми и други заинтересувани страни, тяхното структуриране и необходимостта от въвеждането на нови действия за борба с различните видове
фалшиви новини.
Проведеното допитване е в няколко направления:
– дефиниране на определение за фалшива новина и онлайн дезинформация;
– оценка на действащите мерки за противодействие на разпространението на фалшиви онлайн информации;
– набелязване на мерки за бъдещи действия за укрепване качествената информация и предотвратяване разпространението на онлайн дезинформацията.
Заключение на Европейския съвет от 22 март 2018 г. [прегледан 16.02.2020].
Документ 52018DC0320. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0320
141
Еuropean Commission, Strategy, “Synopsis Report of the Public Consultation
on Fake News and Online Disinformation”, 26.04.2018. [прегледан 30.01.2020].
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
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Анкетата е проведена с две групи – граждани, юридически лица и
журналисти с професионален опит по отношение на фалшивите новини и
онлайн дезинформацията. Общо са анкетирани 2986 души: 2784 физически лица и 202-ма представители на юридически организации и журналисти. Резултатите от допитването са отразени на фигура 25.

Фиг. 25. Резултати от социологическо проучване относно
фалшивите новини и дезинформацията
Що се отнася до анкетираните, най-голям процент представляват
частните медийни компании, гражданските организации, смесените организации, онлайн платформите, научните изследователи и от академичните
среди, обществените организации – национални и регионални (69 информационни агенции и медийни организации, 51 обществени организации и
61 електронни платформи.
Всички анкетирани са на мнение, че е голяма вероятността фалшивите новини да причинят вреда на обществото, по-специално в политическата сфера, имиграцията, малцинствата и сигурността. Повечето анкетирани вярват, че платформите за социални медии не правят достатъчно, за
да помогнат на потребителите да проверяват информацията, преди да бъде
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споделена онлайн. Спрямо възможните бъдещи действия всеобщо е становището, че трябва да се направи повече за намаляване на разпространението на дезинформацията онлайн. Готовността и подготовката на отделните
страни членки за противодействие на фалшивите новини и онлайн дезинформацията са показани на фигура 26.

Фиг. 26. Професионален опит на респондентите в борбата с фалшивите
новини и онлайн дезинформацията по държави – членки на ЕС
Най-много са отговорилите от Белгия, Франция, Великобритания,
Италия и Испания. Заслужава да се отбележат високите резултати в Литва, Словакия и Румъния. Независимо от вида на предложените действия,
всички респонденти единодушно са се съгласили с необходимостта от
зачитане и гарантиране на всеобхватни основни права, като свободата на
изразяване и гарантиране, както и че всеки подход, използван за справяне с фалшивите новини, не бива да насърчава какъвто и да е вид пряка
или косвена цензура. Еднозначно е подчертана необходимостта от многостранен, многоизмерен, саморегулиращ се подход, въпреки че някои
от изследваните изразяват мнение за липсата на равнопоставени условия
между производителите на съдържание и онлайн социалните платформи и предлагат регулаторни промени. Като цяло голям брой предложени принципи и действия за справяне с фалшивите новини се фокусират
върху ролята на социалните платформи онлайн. Като един от основните
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начини за борба с фалшивите новини се изтъква проверката на фактите,
независимо че нейната ефективност е ограничена и следва да бъде придружена и от други мерки.
Интерес представлява и получената информация от анкетираните
лица за възможните инструменти за ползване от журналистите и крайните потребители, включително нови технологии, като изкуствен интелект
и блокови мрежи. Както в случая с проверката на фактите, изглежда, че
ефективността на всеки инструмент до голяма степен зависи от това, кой
го използва и за какви цели.
Основно борбата с фалшивите новини се поема от Оперативната
група на Европейския съюз за стратегическа комуникация с Източното
съседство (East StratCom Task Force) под ръководството на върховния
председател/заместник-председател на Европейската комисия. Групата е
създадена през 2015 г. след руската хибридна кампания в Украйна и следи
руските операции за дезинформация. Звеното работи в Брюксел. Според
европейския комисар за сигурността Джулиан Кинг в изказване пред европейските депутати на Европейската комисия в началото на 2018 г. той
изразява мнение, че „в официалната военна доктрина на Русия, както
и в официалните изявления на руски генерали, те описват употребата
на „фалшиви данни“ и „дестабилизираща пропаганда“ като легитимни
средства, а информацията – като „друг тип въоръжена сила“.142
Мерките на Руската федерация за борба с пропагандата в интернет също са показателни. В опит за създаването на контрол в случай на криза в интернет пространството, в руския парламент е внесен
проектозакон за техническите промени, необходими за независимо
опериране от страна на компетентните органи на Русия, наречен „Национална програма за дигитална икономика“143. Той изисква от интернет доставчиците да осигурят връзка при атака на чужди сили с цел
изолиране на страната онлайн. Мерките, заложени в закона, включват
създаването на собствена руска система за имена на домейните, така че
работата на интернет да продължи при липсата на връзка с базирани в
чужбина сървъри. Освен това е създадено звено към Министерството на
външните работи за борба с фалшивите новини.
ЕК обвини Русия, че води дезинформационна кампания в Европа. БТВ новините,
17.01.2018. [прегледан 30.01.2020]. https://btvnovinite.bg/svetut/ek-obvini-rusija-che-vodi-dezinformacionna-kampanija -v-evropa.html
143
Русия пробно ще се изключи от интернет. БНР новини, 11.02.2019. [прегледан
10.02.2020]. https://www.bnr.bg/post/print/101080148/rusia-probno-shte-se-izkluchi-otinternet
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В опит да се справят с въздействието на дезинформацията в интернет
и фалшивите новини европейските държави предприемат редица законодателни мерки на национално равнище:
• Германия – законът за социалните мрежи изисква от платформите
да отстраняват противозаконното съдържание, включително фалшивите
новини.
• Италия – създадена е структура за наблюдение на социалните мрежи в реално време.
• Франция – Сенатът обмисля създаването на омбудсман по тези въпроси.
• Великобритания – Комисията за култура, медии и спорт разследва
различни случаи с фалшиви новини.
• Чехия – правителството създава специално звено срещу фалшивите новини, за да се противопостави на предполагаемата намеса от трета
страна в предстоящите избори.
• Резолюция на Европейския парламент за онлайн платформите и
единния дигитален пазар – 2016/2276 (INI), 5 юни 2017 г.
Отделно от това българският еврокомисар Мария Габриел изпраща мандатно писмо към членовете на Европейската комисия с призив да
открият начин за справяне с фалшивата онлайн информация. Жан-Клод
Юнкер също отправя призив за действия срещу фалшивите новини в Писмо за намеренията до председателя Антонио Таяни и до министър-председателя Юри Ратас144.
Съществен принос има комюникето „Онлайн платформи и фалшиви
новини“, включено в Работната програма 2018. То представлява продължение на създадената през 2015 г. East Stratcom Task Force за противодействие на дезинформацията и държавната пропаганда срещу Европейския
съюз от източните му съседи. В него се предлага проучване на възможностите за обществена намеса, като се спазва принципът на субсидиарност
и ангажира заинтересуваните страни, а именно платформи, новинарски
медии, академични и граждански организации, за да се намерят решения,
съвместими с принципите за свобода на изразяването и медиен плурализъм, залегнал в Хартата на основните права на Европейския съюз145.
Европейска комисия. Писмо за намерения. Състояние на Съюза. 13.09.2017,
Страсбург. [прегледан 10.02.2020]. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_bg.pdf
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Официален вестник на ЕС, С 202/389. 7.6.2016, Харта на основните права на ЕС.
[прегледан 6.02.2020]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR
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Всички тези мерки са насочени към наказуемото съдържание, но
има и такова, което не подлежи на наказание. В тази насока няма решение
на проблема и затова е подготвена Резолюция на Европейския парламент
за онлайн платформите и единния дигитален пазар от 15 юни 2017 г. –
2016/2276 (INI). В нея Европейската комисия се призовава към анализ на
ситуацията и възможна правна намеса спрямо разпространението на новини с фалшиво съдържание.
Предложеният набор от принципи ще се прилага чрез саморегулация
от социалните медии, доставчиците и гражданското общество. Юридическа намеса не се предвижда засега. Освен това в планирания диалог ще
се търси възможност за създаването на система за откриване и маркиране
на фалшивите новини чрез усъвършенствани автоматизирани инструменти, модерни методи за проследяване на схемата на разпространението на
дезинформацията онлайн, отстраняването на виновни организации и разпространители, включително сайтове за измами и социални ботове, механизми за лесно предлагане на съответните алтернативни източници на
новини (т.е. традиционните медии) на потребителите на социални медии,
прозрачност и отговорност в използването на алгоритми, които класифицират или организират представянето на новинарско съдържание онлайн.
Особено внимание се обръща на медийната грамотност, повишеното
критично мислене и личната отговорност от страна на потребителите, което ще намали споделянето на фалшиви новини. В този смисъл е разработен
пилотният проект „Медийна грамотност за всички“146.
В тази връзка Институтът за перспективни изследвания за отбраната
(ИПИО) на Военна академия „Г. С. Раковски“ се включва към представената дейност посредством приетия през януари 2020 г. проект за адаптиране
на академичния състав към новото дигитално поколение обучаеми, който
предстои да започне работа през същата година.
Произтичащите за Република България рискове и заплахи от новата информационна среда са очертани в „Националната отбранителна
стратегия“ и „Доклада за състоянието на националната сигурност през
2018 г.“147 В тях се посочва, че са налице интензивни чуждестранни опити за разширяване сферата на влияние в икономическото, културното и
Конкурсно предложение „Медийна грамотност за всички“. Офис МЕДИА,
2.08.2019. http://old.creativeeurope.bg/media/news/314; https://ec.europa.eu/digital-single-market/ en/news/media-literacy-all
147
Народно събрание на Рeпублика България. Годишен доклад 2018 г., 11.07.2019.
[прегледан
10.11.2019].
https://www.parliament.bg/bills/44/902-00-19_Godishen_
doklad_za_sastoyanieto_na_natsionalnata sigurnost_na_RB_2018.PDF
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информационното пространство на Република България. Както се вижда
от написаното дотук, фалшивите новини и дезинформацията са обект на
стратегическите комуникации.
Като научно понятие стратегическите комуникации се срещат
единствено в трудовете на неколцина български учени, сред които Руси
Маринов148 и Мила Серафимова149. Те ги разглеждат в контекста на информационната война, дезинформацията и управлението на знанието.
На първо място, уязвимостта на българското общество се дължи на
това, че до настоящия момент българските институции не са предприели защитни или ответни действия и дори не дават признак, че отчитат наличието
на информационни операции в националното интернет пространство. Факт
е, че се провежда масирана пропагандна атака над емоциите на българската
публика с помощта на новите уеб технологии, които блокират здравословната критичност и излъчват редица исторически и културни послания.
Търсачките като Google и социалните мрежи предлагат различни начини и конкретни средства за манипулиране, лесно възприемани от целевите групи и по този начин повлияващи волята и разбирането им за света.
Информацията от интернет има много високо ниво на проникване в съзнанието и комуникациите на хората, защото голяма част от тях са свързани
чрез акаунтите си в различни платформи за споделяне на опит, документи
и впечатления. Затова материалите в мрежата често се абсорбират безкритично, без подробно опознаване на произхода и надеждността им.
Все по-често се констатират случаи на използване на фалшивите новини като способ за въздействие в конфликтни зони в подкрепа на военни
операции. Този вид война няма да изчезне, напротив – комбинацията от
действия, насочени към инфраструктурата и човешката психология, ще
бъде използвана все по-често в бъдеще. Едни от тях могат да бъдат санкционирани поради противозаконното си съдържание – клевети или информация, подбуждаща към насилие, омраза и т.н., но други – не. Например
манипулацията по болезнени теми (като страх от ваксини); информацията,
омаловажаваща действията на институциите или за подронване на доверието в демократичния процес. Отличителен белег на дезинформацията е
съзнателното подвеждане, т.е. умисълът в действията.
Маринов, Руси. Стратегически комуникации и управление на знанието. София:
НБУ, 2008. [прегледан 9.10.2019]. http://ebox.nbu.bg/mascom13/view_lesson.php?id=26
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Серафимова, Мила. Информационни войни в ерата на постистината. – В:
Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната. Сборник доклади
от годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“,
Ч. 1, 2017.
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Главен източник на информация за младите хора в Европейския съюз
са социалните медии, а голяма част от трафика към специализираните новинарски уеб сайтове се пренасочва от социалните мрежи. Затова те играят
все по-голяма роля в новинарските сайтове и доставчиците на новини стават все по-зависими от тях.
Ефектът от дигиталната трансформация върху информационната медийна среда се усилва от драматичното пренасочване на реклами от новинарските сайтове към социалните медии. От своя страна социалните медии
дават приоритет на „горещите новини“ – количеството пред качеството,
навременността пред точността, което създава условия на непроверената
и нередактираната информация или на информацията без потвърждение.
Нещо повече, социалните медии създават предпоставки специалистите по
дезинформация от трети страни да ги ползват за пропагандни цели. Феноменът се мултиплицира с използването на софтуер, препращащ автоматично съобщенията към сложните аналитични инструменти за Big Data.
Глобалният достъп до онлайн платформите ограничава ефекта на
националните мерки и води до непоследователност и фрагментация на
единния европейски пазар. Националните нормативни инициативи могат
да повишат разходите на онлайн доставчиците на информационни услуги за привеждането им в съответствие с националните законодателства, да
намалят привлекателността на пазара и шансовете за навлизането на нови
платформи. Затова големите компании предпочитат да търсят съвместен
подход от всички страни – членки на Европейския съюз.

Стратегическите комуникации – решение на проблема
с дезинформацията и фалшивите новини
За решаването на проблема с фалшивите новини и дезинформацията
в НАТО са приети „Политика за стратегически комуникации“ и „Военна
концепция за стратегически комуникации“. В първия документ думата „комуникации“ по-скоро се отнася към способностите на медиите за реакция,
отколкото към всеки друг вид невербална комуникация. Що се отнася до
думата „стратегически“, тя поставя акцента върху стратегическото ниво,
независимо че Концепцията се отнася и за оперативното, и за тактическото
ниво150.
В посочените два документа стратегическите комуникации се дефинират като „координирано използване на комуникационните дейносReding, Anais, Kristin Weed, Jeremy Ghez. NATO’s Strategic Communications Concept and its Relevance for France. RAND Corpоration, 2010, Document Number: TR855/2-MOD/FR. https://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR855z2.html
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ти и способности на НАТО – публична дипломация, връзки с обществеността, военен пиар, информационни и психологически операции – в
подкрепа на политиките, операциите, дейностите за постигане целите
на Алианса“151. Според Магнус Джонсън от практическа гледна точка
стратегическите комуникации би следвало да се възприемат като стратегически инструмент за влияние и изграждане на имидж, оркестриране на думи и действия, начин да се обяснят действията и елемент на
планирането на операциите152. Техният спектър за въздействие варира
от функцията на публичната дипломация, гражданско-военните отношения и връзките с обществеността да информират до функцията на
информационните и психологическите операции да убеждават и дори
да принуждават.
За да се постигне този широк спектър на влияние, съществуват някои
ключови компоненти в процесите на комуникации:
– разбиране, информиране и ангажиране на аудиториите за постигане на целите и интересите чрез влияние върху възприятията, нагласите,
вярванията и поведението на аудиторията;
– синхронизиране на послания и действия за постигане на стратегическите цели;
– схващането, че всички операции и дейности имат критичен информационен компонент, тъй като всичко, което НАТО казва и прави или не успява да каже и да направи, оказва желано или нежелано въздействие върху
планираните или непланираните целеви аудитории.
Според САЩ стратегическите комуникации се определят като „целенасочени усилия на правителството, ангажиращи ключови аудитории
за създаването, развитието или запазването на благоприятни условия за
постигане на интересите, политиките и целите на правителството чрез използването на координирани програми, планове, теми, послания и продукти, синхронизирани с действията на всички инструменти на националната
власт“.
Според корпорация RAND стратегическите комуникации се дефинират като „процес, ръководен от политическото ниво, целящ да засили
стратегическия ефект чрез координиране на комуникационните дейности
на различните министерства. За постигането на тази цел стратегическите комуникации използват всичкия наличен опит на различните информационни и комуникационни департаменти, за да се предизвика поведение на
NATO Strategic Communications Policy. Brussels, 2009.
Phares, Walid. The War of Ideas. Jihadism and Democracy. New York: Palgrave
Macmillan, 2008.
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целевите аудитории, което способства за постигане на целите и за формиране на благоприятна оперативна среда“153.

Фиг. 27. Нива и дейности на стратегическите комуникации
Крайната цел на стратегическата комуникация е постигане на целите
на националната стратегия и политика. Това включва борбата с фалшивите новини, дезинформацията, изграждането на доверие в институциите за
отбрана, ангажирането на отделни индивиди и общности за формирането
на устойчивост на чуждо влияние, „мека сила“ в подкрепа на дипломатическите усилия. Подобно на Съвета по киберсигурност към Министерския
съвет, за успешна борба с фалшивите новини у нас е необходимо да бъде
създадено национално звено – Съвет за стратегически комуникации и хибридни заплахи.
Дългосрочността на стратегическите комуникации предполага задълбочено познаване на целевите аудитории и информационната среда, за
което следва да се създаде и център за изследване и анализ на обществените нагласи; културологична рамка на комуникационната среда; мотивация
и предпочитания на целевите аудитории; медийна среда и др.
Към момента най-подходящата структура с такива функционални
възможности е Институтът за перспективни изследвания за отбраната към
153
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Военна академия „Г. С. Раковски“, където е съчетан опитът от провеждането на социологически проучвания с анализа на организационния климат и
манипулация в медийната среда.154
Поради тази причина в ИПИО се създават лаборатории за анализ и
изследване на риска за националната сигурност, повишаване на медийната
грамотност и дигиталните умения на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и държавната администрация, в
които те могат да получат съответната подготовка посредством обучение
в курсове.
Живеем в свят, в който е все по-рисковано да се доверяваме на онова,
което четем и гледаме, а от съществено значение е младите хора, не само
от сектора за сигурност, но и от почти всички области на обществено-политическия живот, да се научат да възприемат заобикалящата ги действителност със здравословен скептицизъм, за да не бъдат измамени, подведени,
заблудени и манипулирани.

Стойков, Митко. Стратегически преглед на сигурността и отбраната. София:
Военна академия „Г. С. Раковски“, 2019. ISBN 978-619-7478-29-7.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В информационната епоха днес се извършва масово манипулиране
на общественото съзнание във всяка една област, в търговията, общуването, политиката и дори във враждуването на държавите. Основният инструмент за влияние над целевата аудитория е информацията – най-ценната и решаваща стока, която може да променя съдби. Ето защо проблемът с фалшивите новини, с информацията и дезинформацията, която
целенасочено или случайно обръща съдържателния си полюс, е толкова
голям. Поради тази причина трябва да се води сериозна борба срещу манипулациите или злонамерената информация, която изобилства в информационното пространство.
Високото ниво на сигурност и чистота на информационното пространство от дезинформация и замърсяване с фалшиви новини лесно може
да се постигне с нещо, което не изисква много ресурси – образование и
квалификация. Именно това е целта на настоящия труд и той може да
бъде използван като наръчник за борба с фалшивите новини в учебната
дейност на Военна академия „Г. С. Раковски“, Националния военен университет „Васил Левски“, както и в практическа работа на дирекциите в
Министерството на отбраната на Република България.
Целта на настоящата монография е да обобщи методите и инструментите за откриване на дезинформация и фалшиви новини в информационното пространство. Впоследствие този труд би могъл да послужи
като добра основа за изграждането на бъдещ онлайн инструмент за борба
с фалшивите новини, отчитайки спецификата на българското интернет
пространство.
Научноприложната стойност на настоящия труд придава и добавена
стойност в повишаването на дигиталната култура и критичното мислене
на читателите, усъвършенства техния опит и познания за разпознаване на
фалшивите новини и дезинформацията.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ
НА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ В 7 СТЪПКИ
Дигиталният експерт от германската телевизия ARD Денис Хорн155
определя понятието fake news като пропаганда, лъжи, кликбайт, измислици,
спам, заблуди, сатира, подмяна на факти, изкривяване на истини, слухове,
неясни формулировки, полуистини, погрешни взаимовръзки, пропуски в
(журналистическото) проучване и други. В крайна сметка за нуждите на
настоящия труд можем да определим фалшивите новини като „информация, която е напълно невярна или неправомерно присвоена, преувеличена
или погрешно представена до степен, че тя вече не е вярна, представена
като истинска новина с цел измама на хората. Тя може да се използва, за да
генерира кликвания и споделяния в социалните мрежи или за да постигне
политически, идеологически, икономически, рекламни и други цели, или
просто да се подиграе с доверчивостта на читателите.“156
Социалните медии като Facebook и Twitter засилват този процес
и се превръщат в оръжие за информационна пропаганда, като позволяват на потребителите си да споделят всякаква информация или дезинформация. Те едновременно предоставят „новини“, реклами и „спонсорирани“ публикации, така че е трудно да различим истината от лъжата.
По-голямата част от рекламното пространство в социалните медии се
Денис Хорн е журналист, дигитален експерт. Той е част от екипа на сп. Was mit
Medien на Deutschlandfunk и телевизия ARD. Работи зад кулисите в интерфейса
между радио, телевизия и онлайн. Съветва медийни къщи и редакции в цяла
Европа относно цифровите промени, както и студенти в университети и академии.
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/redaktion/
kurzbio-dennis-horn-100.html
156
Jeff Yates – CNN. https://journalmetro.com/opinions/inspecteur-viral/1075454/mettons-les-choses-au-clair-cest-quoi-une-fausse-nouvelle/
155
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продава чрез брокери, така че дадената платформа често няма представа какво се рекламира на нейния сайт. Социалните мрежи имат за цел
да позволят на потребителите да създават и споделят съдържание. На
практика в тях няма мониторинг по отношение на фалшивите новини.
В допълнение, тези платформи използват алгоритми, за да ви представят съдържанието, което най-вероятно ще ви интересува, въз основа на
взаимодействията ви с други публикации. Така че получавате мнения,
близки до вашите, като не ви се предоставят противоположни на вашите гледни точки. Следователно социалните мрежи могат да бъдат както
плодородна почва за фалшиви новини, така и оръжие за борба с тях,
според техния собственик.
Фалшивите новини в социалните медии можем да определим
като достоверни, частично достоверни и недостоверни.
За да успеем да ги различим по-лесно, авторите на настоящия труд
предоставят онлайн инструмент за разпознаване на фалшивите новини, който може да намерите на адрес: https://postvai.com/fakenews/.
Инструментът може да подпомага откриването на белези за фалшифициране, но последната дума остава на човека, който го използва. За да
различим истината от лъжата в интернет, с помощта на предложения алгоритъм ние трябва да си отговорим на следните седем въпроса:
1. Кой е източникът?
Отправна точка при оценката на една новина е определянето на типа
на нейния източник: дали е първичен, вторичен, или анонимен.
l В интернет това започва с визуална оценка на цялостния дизайн
на сайта. Трябва да видим дали е направен професионално, или в него има
прекалено много реклами.
l Дали използва безплатен домейн от типа .ml, .ga, .tk и т.н. Изглежда ли, че URL адресът на уеб страницата е достоверен? Обърнете внимание на адресите, които са направени, за да изглеждат официални. Някои от
тях могат да подведат интернет потребителите за името на домейн, което
имитира такъв на официалния уебсайт на призната организация (пример:
cnn. com.de, а не cnn.com). Ако URL адресът изглежда подозрителен, потърсете организацията в Google, за да намерите истинския адрес. Последните обикновено се появяват в горната част на списъка с резултати, докато
фалшивият адрес ще излезе много по назад.
l Страниците „За нас“ и „Контакти“ посочват ли съществуващо име,
адрес, телефони и имейл, които лесно могат да бъдат проследени в международния регистър на домейни от типа DomainBigData? Посочени ли са целта
и мисията на сайта? Ако има линкове на страницата, къде ви отвеждат?
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Можем да върнем сайта назад във времето с инструменти като
Archive.org и да видим има ли подозрително, или изтрито съдържание?
l Трябва да проверим за регистрирани стари злоупотреби в сайтове,
които събират подобни нарушения, като Медийно око, MyWot, Decodex и
раздела на Нова TV за фалшивите новини. Потърсете всякакви доклади,
идентифициращи сайта като сайт за фалшиви или истински новини.
l Много важен момент е да разгледаме кода на сайта за съществуващи идентификатори от типа на Google Analytics, които можем да проследим.
Днес в интернет почти не съществуват сайтове без такъв инструмент за обратна връзка, а те обикновено са свързани с реални акаунти. Без да разбираме
от код, можем да направим проверка с помощта на инструмента SpayOnWeb,
с който да разберем за други свързани сайтове на неговия собственик.
2. Кой е авторът?
Кой е написал статията? Подписан ли е текстът? Автор, който е инвестирал време в написването на добре проучена статия, обикновено иска
да се появи името му.
l Ние трябва да проучим идентичността на автора, като реално, физическо лице и какъв дигитален отпечатък е оставил той в интернет? За
целта можем да направим бързо търсене в Google по намерените имейли,
телефони или други открити данни. Още по-лесно е да използваме онлайн
инструменти от рода на WebMii или други специализирани търсачки на хора,
които ще покажат на едно място всички негови връзки в социалните мрежи
и допълнителни резултати от няколко търсещи машини на едно място.
l Какви са неговите умения като експерт? По какви въпроси пише
най-често? Изследвайте автора, намерете неговата професия, квалификация и други статии, които е написал. Научете кои социални мрежи използва и какво публикува в тях? Работи ли за реномирана организация? Другите му статии добре ли са документирани? Пристрастен ли е към някоя
политическа сила или друга идея и т.н.
3. Какво е съобщението?
Представя ли статията различни гледни точки? Текстовете в новините трябва да бъдат безпристрастни и да отразяват различни гледни точки по
темата. Ако статията показва само едната страна на монетата, читателите
трябва да имат предвид, че имат достъп само до част от истината и че статията може да крие пристрастия.
l За целта трябва да започнем с бърз преглед на заглавията за нискокачествени и сензационни измислици. Да проверим има ли много правописни грешки? Добре проучените статии обикновено се четат и се препрочитат преди публикуването.
l
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След това с помощта на инструменти за плагиатство можем да
проверим съдържанието за уникалност на текста. Ако той не е копиран от
друго място, инструментите ще ни покажат първоизточника. Освен това
защо да вярваме на човек, който е копирал от друг източник?
l Съобщението балансирано ли е и подписано ли е с името на автора? Да проверим дали авторът цитира източници в подкрепа на коментарите му. Надеждни ли са тези източници? Поддържат ли твърденията на
автора?
l Накрая можем да проверим в интернет какво казват вече доказани
експерти по темата?
4. Какво е снимано?
Валидацията на използваните изображения е много важен момент в
проверката на дадена новина. Ако открием белези за фалшифициране на
изпилваните снимки, информацията няма как да бъде вярна.
l Разгледайте изображението, вижте има ли неестествени пропорции, цветове, или съмнителни детайли?
l Направете обратно търсене за подобни изображения в интернет,
за да видите къде са използвани подобни изображения, и първата дата на
тяхното публикуване. Така можете да разберете кой е първоизточникът.
В предоставеното онлайн приложение можете да намерите инструменти,
които улесняват тази дейност.
l С инструментите Image Verification Assistant или Foto Forensis можете да проверите дали са нанасяни технически поправки за фалшифициране на снимката и да видите EXIF информацията на файла. Често в него
остава информация за камерата, която го е заснела, дори името на нейния
собственик.
l Пресечете изображението с други източници, които потвърждават
местоположението и времето. Например номера, табели, знаци, терен, облекло. Идентифицирайте несъответстващите детайли.
5. Какво е видеото?
Не забравяйте, че видеоклиповете и снимките може да са редактирани, за да служат за целите на автора. Тук важат същите правила като за
снимките.
l Анализирайте медийния контекст на видеоклипа в InVID Analysis
или направете обратно търсене на извлечени изображения от клипа с помощта на инструментите, посочени в приложението.
l Разгледайте акаунта, от който са публикувани видеото и коментарите под него. Вижте има ли описания на клипа, други социални профили
и имат ли разлика с метаданните на файла с Metadata2go.
l
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l
Потърсете още видеоканали в YouTube по ключова дума със
SocialBlade и дали може да намерите свързана информация в тях.
l Анализирайте събраната информация, времето и мястото, за което
става въпрос в клипа.
6. Кога и къде?
Кога са публикувани статията, снимката или видеоклипът? Публикация без дата може да съдържа информация, която вече не е актуална или
впоследствие е опровергана или дискредитирана. Имайте предвид, че датата може да е променена, за да се създаде впечатлението, че новините са
по-нови, отколкото са всъщност. Ако например във видеоклип се твърди,
че действията се развиват в гр. Алепо (Сирия) на определена дата и на
кадрите виждаме, че е дъждовно, можем да проверим дали в този град е
валяло на посочената дата с помощта на услугата WoframAlfa.
За да определим дали ни лъжат за мястото на събитието, можем
да използваме услугите Google Earth или Street View. С тяхна помощ
можем да видим реален изглед от мястото на събитието и дали дадената
улица, място или сграда изглеждат по същия начин като на посочения
клип или снимка. Ако в изображението има някаква табела или друг
надпис на непознат за нас език, можем да използваме някой инструмент
за конвертиране от изображение към текст OCR, след което да го преведем с Google Translate.
7. Защо?
Накрая трябва да се запитаме защо се публикува това съобщение?
Каква е целта на тази статия – да информира или да манипулира? Бъдете
критични, дори скептични по отношение на информацията, която получавате, като си отговорите на следните три основни въпроса:
l Можете ли да се доверите на източника и автора?
l Открихте ли подозрителни белези за фалшифициране на съдържанието на текста, изображенията и видеоклиповете?
l Верни ли са отговорите на въпросите кога и къде на посоченото
от автора?
Отговорите на тези въпроси ще ви дадат възможност да определите
дадената информация като достоверна, частично достоверна или недостоверна. Но най-важното в случая е да се запитате убеждава ли ви статията
в нещо и в какво? След това се запитайте защо някой иска да ви убеди да
приемете това конкретно мнение. Кой има интерес към това, което мислите? Запитайте се също кой има полза от фалшивата новина и защо?
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Приложение 2
ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ
НА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА
В противодействие на дезинформацията и фалшивите новини в интернет пространството на Западния свят съществуват редица интернет
платформи и инструменти за борба с фалшивите новини.

Инструменти за борба с фалшивите новини
По-голямата част от тях се поддържат от големи медийни групи и
разчитат на събрани бази данни с оценени и класифицирани статии от журналисти или сътрудници, които проверяват изображения и текстове по определени критерии. Когато потребителят се съмнява в дадена статия, той
може да използва някои от тях, за да потърси в базата данни повече информация за източника или статията.
За съжаление, техните данни за България са силно ограничени и
трудно могат да бъдат използвани в борбата с фалшивите новини у нас.
Донякъде подходяща за целта е инициативата на Нова телевизия, която на
своя сайт предлага услуга за проверка на съмнителни новини. На адрес
https://nova.bg/proveri/ можете да изпратите линк към новина, която буди
съмнение у вас. Журналистите я проверяват, след което я съхраняват в
база данни, откъдето може да се намери допълнителна информация за
източниците.
Вторият тип инструменти за борба с фалшивите новини е чисто
технологичен. Добър пример за това е „швейцарското ножче“ за борба с фалшивите новини и дезинформацията – InVID-WeVerify toolkit.
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Това е разширение за браузъра, предоставящо група инструменти, с
които проверяващите да спестят време и да бъдат по-ефективни при
проверката на фактите и разпознаването на фалшификати в социалните
мрежи, особено при проверка на видеоклипове и изображения.

Снимка на фалшива новина в услугата на Нова TV
Разработката е на Института за информационни технологии в Солун и
Medialab, които участват в проекта InVID (проверка на видеосъдържание в
социалните мрежи), финансиран от рамката на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. Инструментът притежава следните основни функции:
– анализ на контекста и метаданните;
– раздел за фрагментиране на видеоклипове от всички видове;
– раздел Thumbnails, позволяващ бързо да задействате обратно търсене на
изображения в Google, Bing, Tineye или Yandex Images с четирите миниатюри, извлечени от видеоклип в YouTube;
– раздел, позволяващ подобрено разширено търсене в Twitter за ключови
думи или хaштaг и др.;
– обективна лупа, която ви позволява да увеличите малки части от изображението чрез неговия URL адрес или от компютъра;
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– раздел Metadata ви позволява да проверите Exif метаданните на
различни видове файлове, като изображения, документи и др.;
– раздел „ Видеоправа“ осигурява достъп до приложението за управление на правата;
– раздел за криминалистични услуги, който прави спектрален анализ
на изображения и показва местата на тяхната фалшификация.
Продължение на изброените инструменти е предложеният от авторите онлайн инструмент, работещ по алгоритъма от 7 стъпки в приложение 1, с чиято помощ лесно можете да си отговорите на въпроса,
дали дадена новина е фалшива. Той представлява комбинация от редица
безплатни онлайн инструменти в помощ на разпознаването на фалшивите новини.
Освен това в края на 2019 г. в България бяха предприети мерки от
страна на управляващите за разработването на някакъв вид регулатор върху онлайн медиите и пресата, които не подлежат на законови ограничения,
освен по време на предизборните кампании. Като аргумент за това е задължението на България да заложи в Закона за радиото и телевизията до
края на 2020 г. новата европейска „Директива за аудиовизуалните медийни
услуги“ с основна цел предотвратяване на насилието и речта на омразата,
както и в защита на правата на децата.
Тези мерки обаче са само едно начинание в сложната проблематика.
Все още няма официално приета убедителна научна или правна дефиниция какво е „фалшива новина“, за което може да се използва предложеното
определение в настоящия труд. Фалшивите новини са трудни за идентифициране. Някои сайтове за фалшиви новини изглеждат и звучат почти като
добре познатите ни оригинални медии. В по-голямата си част фалшивата
новина достига първо до индивидуалната личност.
В крайна сметка законът, какъвто и да е по своето съдържание, не е в
състояние да ви предпази от фалшивите новини.
Като опасна тенденция може да се отчете фактът, че националното
право, а в отделни случай и международното, могат да се използват и прилагат в борбата с фалшивите новини.
l Първият аргумент в това направление е, че се ограничава възможността свободно да се обменят идеи – дори фалшиви или противоречиви.
l Вторият аргумент е, че законът ще забрани фалшивите новини, но
това е реална цензура, която би имала тежък ефект върху реалните новини.
Линкълн, А. Реч, изнесена в Гетисбург. [прегледан 23.01.2020]. https://www.citations.
ouest-france.fr
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Основният и реален довод за принос срещу фалшивите новини е
завеждането на дело за клевета, ако някой публикува фалшива новина за
вас, в резултат на което сте претърпели вреда – загуба на работа, спад или
загуба на финансови средства, бизнес или накърнена репутация. В този
случай трябва да имате готовност да докажете, че новинарският източник е
проявил небрежност и преднамереност, като ви е нанесъл материални или
морални загуби.
В повечето случаи обаче фалшивите новини са свързани с публични
личности. Тогава прилагането на правни искове може да бъде с положителен изход единствено и само като бъде доказано, че информационният
източник е действал с „действителна и умишлена злоба“. Това означава,
че авторът трябва да е знаел, че информацията, с която се разполага, е невярна, или че е трябвало да има наличност на безразсъдна небрежност и
незаинтересуваност за това, дали новината е вярна, или не. Оттук следва
фактът, че отговорността за извършената клевета не се ограничава само до
човека, който за първи път е публикувал фалшивата история, а се разпростира и върху всички, които я публикуват на уебсайт или в даден блог.
Съвсем естествено е източник, който се е доказал като сериозен
(вестник или телевизионна мрежа), да допусне неточности или грешки, но
не и да разпространява преднамерено невярна информация. С други думи,
допуснатите грешки не променят факта, че източникът е „истински“.
Журналистите, които съобщават истински новини, имат етичен кодекс, който включва използване на достоверни и реномирани източници,
извършват проверка на фактите и получават мнения и коментари от хора от
двете страни на разисквания проблем.
От друга страна фалшивите новини в основната си същност са предназначени да заблуждават. Те могат да имат URL адреси, които звучат като
легитимни новинарски организации, дори да копират дизайна на други новинарски сайтове. Могат да измислят и „новини“ или да публикуват информации от други източници в интернет, без да проверяват дали са верни. Целта
им обикновено е да получават „кликвания“ и да генерират приходи от реклама или да промотират политическата гледна точка на своите собственици.
Някои фалшиви новини се публикуват на сайтове за сатира. Въпреки
това, когато се споделят новините, без да се запознаваме с основното съдържание, а само със заглавието, тогава те по своята същност са пародия,
която можем да възприемем за истина.
В търсенето на правдоподобни отговори за практическата същност,
ефекта и предпазването от фалшивите новини успяхме да вземем мнението
и на ползватели на всекидневна информация и оперативната им нагласа
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бързо да „отсяват“ истинските от лъжливите новини. Добър пример в тази
насока е споделеното от журналиста Иво Райчев, един от водещите в сутрешното предаване „Дарик кафе“ на Дарик радио. Според него социалните
мрежи и анонимните сайтове са се превърнали в най-добрия проводник на
фалшиви новини. А целта е ясна – паника, страх, заблуда и заиграване със
страховете на хората.
Фалшивите новини се разпространяват много по-бързо от истинските. В основата си те преследват пропагандни и нечисти цели. Все
по-настойчиво изплува необходимостта от създаването на цензурираща структура в онлайн пространството. Все по-голям е натискът върху
водещите интернет медии, като Google, Face book, YоuTube и други да
поемат отговорности, отличаващи се с цензуриращи функции. Според
Райчев Европейската комисия е създала вече етически саморегулаторен кодекс, където намират място добри практики, които да се борят с
фалшивите новини. Променянето на алгоритмите за поднасяне на новините също е един от способите за борба с фалшивите новини.
Мерките на този етап са краткосрочни. Трудно е в дългосрочен
план да бъде предвидено нещо конкретно и значимо.
Цялата тази огромна информация, която ни залива, прави ли ни
по-умни и практични?
Факт е обаче, че щом сме отдалечени от мобилните източници,
сме силно затруднени, и те вече имат ролята на съпътстваща необходимост, без която не можем.
Хората са объркани и не знаят кога една новина е истина или
фалшива.
Интернет пространството е чудесно средство за комуникация и за
социализация не само на младите хора. Но влиянието върху подрастващото поколение е много по-осезаемо и зависимо. Днес ние все повече
осъзнаваме липсата на военно-патриотичното и културно-историческото възпитание на младите българи, които формират своя облик най-вече от социалните мрежи и уебсайтовете в интернет. Ето защо задължителен елемент на борбата е повишаването на образователната култура
и преди всичко на младото поколение, с акцент на нейното присъствие
в българското интернет пространство. Празно пространство в интернет
няма и ако ние не сме там, то нашите противници ще бъдат.
За да предпазим своите служители и деца от вредно влияние и дезинформация, трябва да формираме едно по-високо ниво на дигитална
грамотност, заинтересуваност и медийна хигиена. Но за да се постигне
това, е необходимо вземането на превантивни мерки не само от родите-
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лите, за да бъдат предпазени децата от нерегламентирано влияние, но и
от структурите, отговорни за обучението на подрастващото поколение.
Новините не трябва да се делят на добри и лоши, а на това до каква
степен дадена новина е била полезна и достигнала ли е до най-много ползватели.
Сайтовете поглъщат огромен обем информация и дори само един сегмент от този обем е много важен. Трябва да се работи с цялостния обем и
с максимален брой аудитория. Все по-често се прокрадва идеята, че за да
има от кого да се търси отговорност, трябва под всичко публикувано да е
написано и името на автора на статията.
За да бъдат победени фалшивите новини, трябва да се казва истината.
Когато лъжливата новина надделее – това е пътят на самоубийство на медиите, това обърква хората. Целта е да се опази тяхната свобода на словото.
Но на какво се дължи така бързото развитие на този феномен?
Една от основните причини е, че демокрациите ни са станали твърде
неефективни и това води до кризи в обществото поради слаб контрол.
В това направление бихме припомнили гениалната фраза на Линкълн: „Демокрацията е управление на народа, чрез народа и за народа“.157
На основание на споделеното можем да обобщим, че един от основните фактори за борба с фалшивите новини и масовата манипулация
е именно народът в лицето на потребителите, а това е метод за противодействие, който трябва да се приложи в публичното пространство,
където вече истината и лъжата са се размили и трудно могат да се диференцират.
Това налага строги правила, които да се спазват, без обаче да се налага цензура, а всеки, който публикува информация в социалните мрежи, да
носи отговорност за съдържанието.
Какво може да се направи?
1. Създаване на държавен домейн, където да се регистрират всички
сериозни информационни интернет медии, с което ще се ограничат фалшивите новини, а така също дигитална национална коалиция между национални представители на медиите, радиото и телевизията, частните и
държавните медии. Разпространяването на информация от сайт, който не
е включен в този домейн, ще даде възможност на потребителите бързо да
разберат, че този източник е недостоверен и не може да се вярва на предоставяната от него информация.
Линкълн, А. Реч, изнесена в Гетисбург. [прегледан 23.01.2020]. https://www.citations.ouest-france.fr2.
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Република България е демократична страна и в нея всеки има право
да изразява своето мнение с помощта на блогове и профили в социалните медии, които не могат да бъдат класифицирани в посочения държавен
домейн, но подлежат на санкции при неспазване на етиката. Забрана на
сайтове, които водят до фалшиви новини и реклами.
3. Разработването на механизми за самостоятелно регулиране, които
да минават през самите потребители.
4. Повишаване на дигиталните компетенции и медийната грамотност
на потребителите.
5. Създаване на механизми на държавно ниво, които да абдикират
публикациите и да включват в „черен списък“ тези, които са определени
като фалшиви или с недостоверен или лъжлив характер.
6. Използване на инструменти, спомагащи бързото открояване на
фалшивите от истинските новини чрез постоянно актуализиращо се базово
информационно портфолио.
7. Приемане на национално ниво на законодателни мерки за борба с
„фалшивите новини“, уреждащи наказателни действия срещу организаторите и разпространителите на подобен тип новини.
8. Допускане финансиране за онлайн медии, информационни агентства и сайтове, предлагащи подобряване възможностите им за борба с дезинформацията и фалшивите новини, с което ще се осигурят чистота на информационните потоци и по-добра функционалност на всички медийни канали.
9. Създаване на структура за „стратегически комуникации“ в Министерството на отбраната и оценка на риска от хибридни заплахи за националната сигурност на страната.
Целта на настоящата монография е да обобщи методите и инструментите за откриване на дезинформация и фалшиви новини в информационното пространство. Впоследствие този труд би могъл да послужи като
една добра основа за изграждане на един бъдещ онлайн инструмент за
борба с фалшивите новини, отчитайки спецификата на българското интернет пространство.
Научно-приложната стойност на настоящата работа придава и добавена стойност в повишаване на дигиталната култура и критично мислене
на читателите, повишавайки техния опит и познания за разпознаване на
фалшивите новини и дезинформацията.
След като имаме предвид, че интернет пространството постоянно се
променя, е удачно направление за по-нататъшно развитие на събраната информация в този труд да премине в електронна форма, която постоянно да
се доразвива и подпомага читателите.
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Приложение 3
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА

Инструменти за верификация на идентичност
https://webmii.com/ – търси уеб връзки, които съответстват на името
на даден човек, или може да идентифицира търсения обект по ключова
дума.
https://knowem.com/checkusernames.php – показва кои социални
мрежи използва даден акаунт.
https://checkusernames.com/ – проверява използването на вашата
марка или потребителско име в 160 социални мрежи.

Верификация на съдържание на сайт
Плъгинът за браузър MyWOT (Web of Trust) има версии за всички браузъри и за мобилно устройство в Google Play. Разчита на отзивите
на други потребители, работи като светофар: линковете към подозрителни
сайтове излизат с жълт или червен предупредителен сигнал (https://addons.
mozilla.org/en-US/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/).
Плъгинът #ДАНСwithme предупреждава при опит да отворите сайт
от група сайтове. За браузър Chrome: https://chrome.google.com/webstore/
detail/ %D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81withme/lmcpmmnecclemnhobk
plkgpjjddgnkejNewsGuard – разширение за браузър, с което се вижда кои
сайтове са лъжливи и доколко да им имате доверие. Поставя зелено или
червено етикетче в URL при посещение на страницата.
Плъгин СТОП: неетична медия. Предупреждава за неетична медия
– анонимна, с фалшиви новини, клевети, конспирации, реч на омразата. За
браузър Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/стоп-неетичнамедия/nnmmefgfonjgeppijgkgnnibbmcbpedp
Безплатна приставка за браузър – за блокиране на сайтове, разпространяващи фалшиви новини. Ползва предварително създадени списъци от сайтове. При стартиране на браузъра списъкът се обновява автоматично. За браузър Firefox: https://ganmax.com/site-block/
http://www.spyonweb.com/ – показва уникалните IP адреси, уникалните идентификатори за Google Analytics, Amazon, Clickbank и Addthis и
съседни сайтове на сървъра, от които се разбира кой е притежателят на
ресурса и другите му сайтове.
https://hostingchecker.com/ – разберете кой хоства даден уебсайт.
https://webavtor.com/unique – онлайн инструмент за проверка на уни-

189

калност на текст. Ако текстът е копиран, показва откъде е взет с връзка към
оригиналната статия.
http://sameid.net – търси уникални идентификатори за Google анализ,
AdSense, Amazon, Click Bank и AddThis в кода на сайта.
http://www.spyonweb.com е напълно безплатна, подобна на предишната услуга.
https://nerdydata.com/ е услуга, която търси повтарящи се съвпадения
на произволен фрагмент от код.
https://Who.is/ и http://whois.DomainTools.com са услуги, показващи
информация за домейна.

Верификация на място
https://www.sodapdf.com/ocr-pdf/ – оптично разпознаване на знаци
(OCR). Извлича текст от изображения, които след това могат да бъдат поставени в Google translate, или търси по други ресурси за картографиране.
Google Maps – онлайн карта, осигуряваща покритие на въздушни или
сателитни изображения с висока разделителна способност, голяма част от
Земята, с изключение на районите около полюсите. Включва редица опции
за гледане, като терен, информация за времето и изглед на нивото на улицата на 360 градуса.
Google Translate може да се използва за разкриване на улики за местоположение (например знаци), написани в други езици.
https://wikimapia.org – пренасочена версия на Google карти, съдържаща интересни точки и описания.
https://www.wolframalpha.com/ – машина за изчислителни отговори,
която отговаря на въпроси, използвайки структурирани данни от базата
данни. За разлика от търсачките, които предоставят списък на сайтове,
Wolfram Alpha предоставя директни, фактически отговори и подходящи
визуализации. Проверка на изображенията – реално изображение ли е реалното изобразяване на случващото се.
https://www.yougetsignal.com/tools/network-location/ – показва IP локацията в кой град се намира.
https://archive.org/ и Archive.is запазват копие на уеб страниците и
може да видите как е изглеждал сайтът преди години, дори оригиналът да
бъде изтрит.

Верификация на изображение
http://exif.regex.info/: Exif Viewer на Джефри – онлайн инструмент,
който разкрива информационните файлове за обмен на изображения (EXIF)

190

или цифрова снимка, която включва дата и час, настройки на камерата и в
някои случаи GPS местоположение.
http://www.findexif.com/ – друг инструмент, който може да се използва за разкриване на EXIF информация, включително от URL адреса на
снимка.
http://fotoforensics.com/ – обработва само снимки за EXIF.
JPEGSnoop – безплатна програма за инсталиране на Windows, която
може да открие дали изображението е било редактирано. Въпреки името си
тя може да отваря AVI, DNG, PDF, THM и вградени JPEG файлове. Също
така извлича метаданни, включително дата, тип камера, настройки на обектива и т.н.
https://tineye.com/ или http://www.stolencamerafinder.com/ и http://
www.cameratrace.com/,
https://www.oberlo.com/tools/reverse-imagesearch – за търсене на обратен образ, който свързва изображения с
техните създатели, като позволява потребителите да разберат откъде е
възникнало изображението, как се използва, дали съществуват модифицирани версии и др.
YouTube Blur Face – разработено във връзка с анонимността на хората, които се появяват във видеоклипове във високорискови ситуации. За да
замъглите лицата на видеоклип в YouTube, просто кликнете върху инструмента „видеоподобрения“, отидете на „допълнителни функции“, след това
кликнете върху „замъгляване на всички лица“.
http://whichfaceisreal.com/index.php – инструмент за упражнение за
разпознаване на фалшиви лица (тест игра).
https://doutez.ca/faites-le-test/ – тест за упражнение, с който се тестват
уменията за критично мислене. Под формата на туит дава да се избере дали
е съмнителен, или достоверен източникът.
https://thispersondoesnotexist.com/ – изкуствен интелект, генериращ
фалшиви профили.

Верификация на видеоклипове и файлове
https://www.metadata2go.com/ – безплатен онлайн инструмент, позволяващ да се получи достъп до скритите EXIF&Meta Data от вашите файлове. Работи с форматите doc, pdf, png, gif, jpg, avi, mkv, mp3, zip, xls и т.н.
https://citizenevidence.amnestyusa.org/ – YouTube DataViewer на
Amnesty International. Извлича 4 малки изображения от клипа за обратно
търсене.
https://socialblade.com/ – намира видеоканали в YouTube по ключова
дума и дава точни данни за тях.
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Верификация на съдържание в социалните мрежи
https://hoaxy.iuni.iu.edu/ – инструмент за анализ на мрежата, разработен от Обсерваторията на университета Индиана в социалните медии
(OSoMe). При избор на ключова дума инструментът ще визуализира интерактивна мрежова графика на профилите, които са я споделяли, и ще
покаже вероятността за даден акаунт да е бот.
https://findclone.ru/ – намира двойници в социалните мрежи по ваша
снимка.
https://lookup-id.com/facebooksearch.html – търсачка във Facebook.

Инструменти за разузнаване и визуализация на данни
InVID Verification Plugin – швейцарското ножче за борба с фалшивите новини като разширение за браузър се предоставя в отворен код
чрез GitHub (https://github.com/AFP-Medialab/invid-verification-plugin/) под
лиценз на MIT. Версия за Chrome е налична за потребители на Windows,
Mac OS X и Linux на https://goo.gl/Fo8i73 (или https://chrome.google.com/
webstore/ detail/fake-video- news-debunker/.
yEd Graph Editor – безплатна програма за създаване на графики и
диаграми.
Maltego – хакерски софтуер за разузнаване на сайтове.
https://fullfact.org/ – екип от независими журналисти, които проверяват факти по заявка.
https://doutez.ca/ – канадски сайт в помощ на разпознаването на дезинформация. Дава алгоритъм за верификация на новини https://doutez.ca/
la-verite-compte/
https://nova.bg/proveri/ – услуга за проверка на съмнителни новини
на Нова телевизия.
Кратка онлайн версия на подбрани инструменти с ръководство за използването им можете да намерите в https://postvai.com/fakenews/.
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Приложение 4
УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ФАЛШИВИ НОВИНИ
1. За проверка на разбирането на понятието „информация“ посочете за всяко едно от твърденията дали е информация, или мнение.
а) „Националният футболен отбор на България е изключително
слаб.“
Да, това е факт. Не, това е мнение.
б) „Мачът между България и Англия завърши 0:6.“
Да, това е факт. Не, това е мнение.
в) Равнището на регистрираната безработица продължава да намалява, достигайки 5,6% през август, показват данни на административната
статистика на Агенцията по заетостта. Отчита се минимално понижение
от 0,1 процентни пункта спрямо юли 2018 г. и от 1,1 процентни пункта на
годишна база.
Да, това е информация. Не, това не е факт.
Отговори
а) Не, това е мнение, без аргументи.
б) Да, това е факт, проверяем от всички.
в) Да, това е факт, проверяем от всички.
2. За всяка от тези данни посочете дали идват от първичен, или
вторичен източник.
а) „Моят брат ми каза, че миналия четвъртък видял полицейски служител да бие нарушител.“
Първичен или вторичен източник?
б) „Чух от журналист, който е много запознат с темата, че г-жа Иванова ще се кандидатира за президентските избори.“
Първичен или вторичен източник?
в) „В четвъртък сутринта бях на улицата, когато видях кола, която не
успя да направи завой и се заби в стената на мола.“
Първичен или вторичен източник?
г) „Г-н Борисов заяви пред БТВ, че възнамерява да намали данъците.“
Първичен или вторичен източник?
Отговори:
а) Вторичен източник: показанията се докладват от посредник.
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б) Вторичен източник: информацията се съобщава от посредник,
който не е ясен.
в) Първичен източник: авторът е този, който казва, че е присъствал
на събитието.
г) Първични и вторични източници: ако видим видеото на изявлението на г-н Борисов, то е първичен източник, тъй като имаме пряк достъп до
онова, което казва. Ако пък ви разкажат онова, което е казал г-н Борисов,
това е второстепенен източник.
3. Ето два откъса от статия. Кой ви се струва надежден и защо?
А) „В понеделник сутринта по Националното радио кметът на Русе
г-жа Иванова беше попитана дали възнамерява да продължи проекта за
големия футболен стадион. Строителството трябва да започне през следващите месеци, но проектът е много критикуван. В сайта Petition.com беше
подписана петиция от 3000 интернет потребители, които искат проектът
да бъде изоставен, защото би бил твърде скъп. „Не мога да ви кажа днес
какво ще е решението ми – каза г-жа Иванова. – Ще направим равносметка
на ситуацията, за да сме сигурни, че разходите са били правилно изчислени, за да знаем дали критиките са оправдани, или не. След като това бъде
направено, ще можем да решим спокойно дали да продължим със строителството.“
Б) „Г-жа Иванова видимо е напълно некомпетентна. Тя дори не е в
състояние да каже дали е „за“, или „против“ проекта на големия футболен
стадион в Русе. Тя каза по радиото, че не е в състояние да реши, защото не
знае нищо за това. Честно казано, този кмет е наистина некомпетентен.“
Отговори:
Статия А предоставя определени факти и конкретни изявления на
г-жа Иванова, които могат да бъдат проверени чрез слушане на нейното
изявление по радиото. Статията също се опитва да е балансирана, защото
предоставя и аргументите на противниците на проекта. Статията не дава
становище, тя отчита информация.
Статия Б е с много по-предубеден текст, изпълнен с квалификации.
Авторът реално взема страна по проекта, но е невъзможно всеки, който не
познава темата, да разбере аргументите му или тези на противниците, без
да види фактите.
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РЕЦЕНЗИЯ
от професор д.н. Митко Стойков
Съвременното общество навлиза с висока скорост в следващ етап на
развитие на социалните медии, поради което на дневен ред излиза научно-експертното изследване на влиянието на фалшивите новини. Новосформираната „армия“ от учени и експерти по национална и информационна
сигурност задълбочаващо се взира в безграничното медийно пространство
с надежда да внесе своя лепта в изследването на масираното влияние на
този нов феномен. Разбира се, целенасоченото използване на медиите за
манипулативно информиране, за открита пропаганда и дезинформация на
обществото не е много нов прийом, но авторската достъпност и огромното
влияние на информацията на съвременните медии върху всички страни на
животa на обществото издигат с нова актуалност въпросите за разработване на научно-приложни инструменти за разкриване и противодействие на
фалшивите новини.
Авторите доц. д-р Петко Димов и гл. ас. д-р Елислав Иванов са избрали форма на монография за научно-експертно популяризиране на своето
изследване относно влиянието на фалшивите новини върху националната сигурност. В монографията е направено последователно въведение и е
представена кратка ретроспекция на възникване на феномена, описание
на понятийния апарат, както и възможностите за разпространение на фалшивите новини. Във втората част на монографията особено внимание е
отделено на представянето на научно обосновани, с практическа приложимост подходи към идентификация и противодействие на фалшиви новини.
В качеството си на научно-методологичен инструмент за реализиране на
монографичното изследване са използвани различни аналитични и систематизиращи техники.
Високата практическа значимост, реалната измеримост на резултатите и сравнително ниските вложения на ресурси при провеждане на информационни кампании за дезинформация превръщат изкривяването на информацията в любимо оръжие на пъстроцветен спектър от притежаващите
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достъп до съвременния информационен домейн. Възможността за високоскоростно симултанно информационно обвързване в един целенасочен
поток на реални и нереални данни и информация за хора, организации, институции и дори държави, извеждат фалшивите новини сред най-бързо капитализиращите се „инвестиции“ в областта на зловредното влияние върху
всички аспекти на индивидуалната, корпоративната, институционалната и
националната сигурност.
Бързата дигитализация на всички области на функциониране на съвременното общество, включително и на неговото управление, създава
особено благодатна почва за неумишлено и особено за умишлено увреждане на сигурността и интересите както на отделните граждани и на бизнеса, така и на националната сигурност на държавите. Умелото използване на непрекъснато разширяващия се обществен достъп до информация и
информационни системи поставя всеки потребител както в позицията на
най-облагодетелстван, така и на най-силно повлиян и същевременно зависим от целенасочено организирана дезинформация и измама. Възможността за използване на манипулирана информация, като естествен катализатор
за ускорено безконтролно развитие на различни видове рискове и заплахи,
е естествена предпоставка за информационно базирана хибридизация на
рисковете и заплахите за националната сигурност. Високата, а в повечето случаи и неприемлива стойност на тяхната несанкционирана проява в
пренаситената информационна среда за сигурност изисква целенасочено
разработване на действени инструменти за ранно разкриване и ефективно
противодействие.
Тъй като основните усилия на научната общност са насочени към
изследване и анализ на същността, многостранната проява и противодействието на фалшивите новини, авторите последователно са акцентирали
върху предоставянето на научнообосновани възможности за разпознаване,
проверка, анализ и оценка на надеждността както на източници (сайтове,
блогове, профили и т.н.), така и на всички видове публикации. Особено
внимание е отделено на инструментите за превенция и противодействие на
целенасочено провеждане на информационни кампании, психологически
и кибероперации, както и операции за въздействие върху специализирана
целева аудитория, включително за политическо, икономическо и социално
въздействие с възможности за използване на множество канали за комуникация.
Намерението на авторите монографията да послужи за практическо
обучение и успешно прилагане на резултатите от множество инициативи
и практики – международни и на отделни страни, дава основание да бъде
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завършена с практикоприложен наръчник за разпознаване и противодействие на фалшиви новини.
В приложенията са представени инструменти за проверка и верификация на източници и продукти със съмнение за предумишлено и увреждащо използване, а така също и за тренинг за разпознаване на фалшиви
новини. С цел разширяване на достъпността публикацията е илюстрирана
с множество схеми, диаграми и снимки.
Считам, че предложената монография ще подпомогне, стимулира и
способства за изграждане на съвременни дигитални компетенции на работещите експерти и обучаващите се в областта на информационната и
националната сигурност.
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РЕЦЕНЗИЯ
от професор д.н. Руси Маринов
В монографията е обобщен опитът на авторите полковник доц. д-р
Петко Димов и бригаден генерал о.р. д-р Елислав Иванов от работата им с
информация, влияеща на националната сигурност. Тя е посветена на безспорно актуален научен проблем, а именно изследване на същността на
фалшивите новини като инструмент на хибридните заплахи, влияещи на
националната сигурност, техните проявления, средства и методи за реализиране и възможности за противодействие. В монографията са налице
множество научно-приложни приноси както по отношение на теоретичното осмисляне на комплексния характер на явлението „фалшиви новини“,
така и по предложения модел за ранно идентифициране и противодействие
на фалшивите новини в националното информационно пространство.
Използвана е широка класификация на фалшивите новини и са разгледани практически инструменти за разпознаването им в българската интернет среда. В изследването авторите са използвали модерни инструменти,
позволяващи внедряването на резултатите от настоящия труд в работата
на различни експерти за прогнозиране, анализ на информацията и оценка
на въздействието на фалшивите новини като част от хибридни заплахи за
националната сигурност. В заключението на книгата се твърди, че в информационната епоха се извършва масово манипулиране на общественото съзнание във всяка една област – търговия, общуване, политика, и по
време на конфликти между държавите. Основният инструмент за влияние
върху аудиторията е информацията – най-ценната и решаваща стока, която
може да предопределя съдби. Ето защо проблемът с фалшивите новини, с
информацията и дезинформацията, която целенасочено или случайно обръща съдържателния си полюс, е толкова голям. От тази гледна точка са
необходими професионален подход и компетенции за противодействие на
манипулациите и злонамерените публикации, които изобилстват в информационното пространство.
Информацията се превръща в стратегически ресурс и днес успешните организации търсят начини и подходи за свързване в едно цяло на
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данни, идеи и хора. Дигиталната трансформация на бизнеса, задвижван от
данни, изисква и нов вид компетенции, ориентирани към вземане на стратегически решения. Университетът в Станфорд изгражда специална интернет обсерватория за изследване на негативни аспекти на съвременните
технологии, както и дезинформация в различни сайтове по важни за хората
проблеми. Твърди се, че от една страна, съвременният човек има достъп
до качествени системи за получаване на информация, а от друга, е обект
на непрекъсната дезинформация. Обсерваторията в реално време проследява всички дезинформационни кампании, водещи до поява на фалшиви
новини. Публикуват се актуални анализи за фалшиви сайтове, новини и
профили. Може да се филтрират резултатите по дати, страни, региони и
теми. Дава се възможност да се избират типове публикации, като новини, коментари, блогове, въпроси и отговори. Сайтовете се класифицират в
следните категории: невалидни, дезинформационни, ненадеждни. На платформата могат да се открият и „бели книги“ за организирано провеждане
на онлайн, информационни операции в последните месеци или година. Новите, иновативни технологии създават и непознати досега заплахи за бързо
разпространение на дезинформация и фалшиви новини. Често историите,
базирани на фалшиви новини, се превръщат в заглавия на водещи публикации и медии по света, разпространяват се и от политически лидери. Почти
всеки ден фалшивите новини се трансформират в реални, медийни новини.
Кампанията обикновено започва в някоя от множеството „социални“ мрежи, но после става ключова новина в традиционните медии. Голяма част
от съвременни, американски журналисти не са съгласни с терминологията
„фалшиви новини“. Те смятат, че има реални новини и останалите са под
формата на пропаганда, слухове, сатира, лъжи, клевета, сплетни, разговорно радио, измами, непотвърдени съобщения, мнения, слухове, връзки с обществеността, коментари, реторика и заглавия от таблоиди, супермаркети,
където човек също получава много новини. Във фалшивите публикации, с
предварителна цел или намерение е закодирана подвеждаща информация.
В случая се говори за три типа информационни форми: дезинформация,
липса на информация, злонамерена информация. Изследванията показват,
че част от едно дезинформационно съобщение ще достигне до 1500 души
шест пъти по-бързо, отколкото една публикация, базирана на точна, фактологична информация. Голяма част от фалшивите новини са базирани на
„тролове“, от тази гледна точка обучението на хората за критично мислене
и възприемане на информацията в мрежата е от изключително значение.
По-долу в приложение 4 може да намерите кратки упражнения за критично
мислене и разпознаване на дезинформацията.
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Информацията е свързана с неопределеността. Колкото е по-голяма
неопределеността, толкова по-стойностна е информацията. Когато ситуацията е напълно предсказуема, в действителност липсва информация. Повечето хора обикновено правят асоциации между информация, знание и
определеност, което противоречи на информационните теории. Съгласно
схващанията на теоретиците по информация понятието няма отношение
към съобщението, фактите или значението. Информацията има отношение към квантифициране на стимулите или сигналите в дадена ситуация.
Другото разбиране на тази теза е, че информацията – това са необходим
брой съобщения, които могат да редуцират неопределеността на дадена
ситуация. Информацията се третира като част от контекста. Информацията включва не само съобщения (първично усещане), когнитивни процеси (вторично усещане), но също и контекст – ситуация, задача, проблем
и отношения. Използваме информация, която се предава когнитивно, за
дадена задача в определен случай. Ще отбележим, че в областта на информационната наука се прави ясно разграничение между информация и
знание (MIT). Разликата се наблюдава в три основни посоки: сложност и
разнообразие – информацията е частична, фрагментирана и специфична,
а знанието е структурирано, кохерентно и универсално; времева рамка –
информацията е временна и ефимерна величина, знанието е трайно и се
разширява във времето; пространственост – информацията е поток през
пространството; знанието е локално и пространствено експанзивно.
Нивата на информация могат да се класифицират по следния начин:
статистическа: най-ниско равнище на информация, единственото, което се
изисква, е да знаеш да изчисляваш (на това ниво се генерират фалшивите
новини); синтактично – информацията е структурирана, базирана е на определени правила; има начини да бъде записана, преди да се запише обаче
е необходимо да се усвоят правилата на синтаксиса; семантична – включва
значение на информацията, т.е. този тип е не само структурирана информация, но има значение и е по-комплексна величина; прагматична – ориентирана към изпълнение на действия, които кореспондират със значението
на информацията, цялата прагматична; апробатична – има отношение към
поставените цели и е ориентирана към постигане на определени резултати.
Решаване на проблемите, имащи отношения към дезинформация в мрежата и фалшиви новини, е преминаване към нов тип технологии от типа на
когнитивни системи. Вместо да се опитват да изградят ограничена форма на изкуствен интелект – иновативните институции се опитват да използват предимствата на когнитивните технологии с цел автоматизиране
на процесите по решаване на широк спектър от проблеми, които изискват
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някои елементи на познание. Основните аспекти на знанието са свързани
с така наречените категории „P“ (възприемане /осъзнаване/ разбиране) на
заобикалящата ни среда като входните сигнали за подобни системи идват
от сензори. От тази гледна точка възприемането има отношение към когнитивни системи, които, в случая, включват както разпознаване на образи и
обекти, така и класификацията им (има се предвид лицево разпознаване),
използване на естествен език, генериране на неструктурирани текстове,
обработка на информация, имплантирани сензори в роботизирани обекти,
разчитане на сигнали, идващи по линията на IoT и други форми на перцептуални изчисления. Нова област на изследване е фокусиране на вниманието върху способностите за възприемане на средата, разработване на напреднали форми на невронни мрежи и в частност развиване на дълбочинно
обучение. Когнитивни технологии, използвани в планирането, се ориентират в посока на развитие на AI с цел подобряване работата на машините
по отношение на интуиция, формиране на чувствителност, емоции и други
фактори, които усъвършенстват задачите на планирането и вземането на
решение. Въпреки това в момента ние се опитваме да разработим интелигентни машини, които могат да решават специфични бизнес проблеми на
организационно и индивидуално ниво. Крайната цел обаче е изграждане на
общ изкуствен интелект, който да е в състояние да решава всеки проблем,
да разбира ситуации и изпълнява процеси, характерни за човека.
Може да се твърди, че голяма част от съвременните новини, особено
тези, които се отнасят към анализ и отразяване на сложни комплексни политически, технологични и военни проблеми, са фалшифицирани и изопачени непреднамерено, а в резултат на липса на компетенции на медийните
коментатори или „експерти“, водещи до заблуждаване на хората по един
или друг актуален въпрос. Подходи за решаване на проблема е изграждане на дигитална, мрежова и комуникативна компетентност на журналисти,
активни граждани, политици, блогъри, медийни експерти. Създаване на
публични платформи в страната, достъпни до всички граждани, които в
реално време могат да класифицират водещите новини като реални или
симулирани, тоест измислени, както и да предлагат насоки за защита от
активни, дезинформационни кампании в публичното пространство.
Смятам, че предложената книга като съдържание и тематика е структурирана много добре и ще представлява интерес за професионалната
общност в страната.

201

РЕЦЕНЗИЯ
от доцент д-р Мила Серафимова
Мнозина политически анализатори твърдят, че „ерата на постистината“ започва през 2016 г., когато напускаме света на рационалните спорове
и обективните факти и навлизаме в света на измислиците и лъжите. Независимо че понятието „постистина“ е популярно отскоро, то всъщност не
е ново и определено не е от времето на Тръмп и Брекзит. Пък и не можем
да дефинираме кога се разполага във времето ерата на истината. Така че
„постистината“ е един полезен конструкт, който ни помага да си обясним
заобикалящата ни действителност, в която агресивно се налагат субективни виждания, не без съдействието на социалните медии.
Очевидно фалшивите новини са част от битието и историята на журналистиката и всъщност не са нещо, с което се сблъскваме за първи път.
Социалните медии обаче ги превръщат в модерен феномен, в ново явление,
което променя не само журналистиката и връзките с обществеността, но
също така обществените и политическите реалности.
Книгата „Фалшивите новини“ на Петко Димов и Елислав Иванов е
посветена именно на тази трансформация, довела до завладяването на обширни онлайн пространства от т.нар. фалшиви новини.
Самото понятие „фалшиви новини“ за няколко години беше дискредитирано и позицията на Европейския съюз е, че не разполагаме с общовъзприета дефиниция за него, поради което се препоръчва ново понятие
„онлайн дезинформация“.
На 25 април 2018 г. Европейската комисия публикува План за
действие на Европейската комисия, който да посочи мерки за справяне с
дезинформацията.
За три години политиците злоупотребиха многократно с понятието
„фалшиви новини“, с което наричаха всяка новина, която не им харесваше
или беше критична към тях. Тази е и една от причините голям брой коментатори да се дистанцират от словосъчетанието „фалшиви новини“ и неговата политизирана употреба от страна на политическите лидери.
Две са причините за предефиниране на понятието „фалшиви нови-
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ни“. Първо, изразът „фалшиви новини“ не дава представа за мащабите на
феномена „онлайн дезинформация“. Това е всяка информация с явното
намерение да нанесе вреда – политическа, икономическа, обществена, и
е представена като такава, т.е. фалшива и неточна. Също така понятието
„фалшиви новини“ включва сатира и лични мнения, чието поставяне под
определението „фалшиви новини“ всъщност ограничава демократичното
право на мнение и коментар и интернет вече не е свободното пространство,
каквото трябва да бъде.
Второ, фалшивите новини често са използвани като понятие от политици, за да разрушат доверието към всеки неудобен – било то медия или
политически противник.
Всъщност фалшивите новини се оказват в основата на най-разнообразни възли от проблеми – от победата на Тръмп на изборите в САЩ и
кампанията за Брекзит, през пропагандната машина на Путин и информационната война в Украйна, до битката за Алепо в Сирия и честването на
3 март на в. Шипка.
Книгата на двамата автори си поставя амбициозната задача да обхване както историята на дезинформацията и фалшивите новини, видовете
фалшиви новини, разпространението им в информационното пространство, психологията на фалшивите новини, така и методите и алгоритмите,
техническите средства, чрез които да ги разпознаваме. В монографията се
съчетават теоретични аспекти с чисто приложни методи, което определено
е интересен подход.
Използвани са актуални проучвания и данни, което прави книгата четивна.
Очертаните изследователски полета предполагат последващи теоретични разработки, още повече че динамичните промени в информационната следа водят до появата на нови явления и се налага непрекъснато преосмисляне на теорията и практиката.

203

Петко Димов
Елислав Иванов
ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ
Разпознаване на фалшивите новини и дезинформацията
в съвременната хибридна среда за сигурност
Българска
Първо издание
Редактор Зоя Крачунова
Графичен дизайнер Георги Кирилов

Формат 70х100/16
Печатни коли 12,75
Печат – Военна академия „Георги Стойков Раковски“
ISBN 978-619-7478-39-6

