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Настоящият наръчник съдържа базисна методика за това как да се 

разпознават фалшиви новини, медийна дезинформация и 

манипулации, адресиращи, както по-общи социални теми, така и 

конкретно анти-ромските манипулации. Той е от полза за развиване 

на дигитално-медийната грамотност и капацитета на всички целеви 

групи на проекта „Грижа за истината“, предоставяйки им базисно 

знание и умения по темата. Наръчникът, съдържащ базисната 

методика, се допълва от два специализирани практически наръчника 

– един, предназначен за ромски и про-ромски активисти и един – за 

учители, които да ги въоръжат със специфични методи и 

инструменти, съобразени с техните задачи и собствените им 

специфични целеви групи, които адресират.  

Дискриминационните и конкретно антиромските тези се подхранват 

от медийна манипулация и дезинформация, включително и от 

фалшиви новини. Бързото разпространение на такива 

информационни материали в онлайн среда посредством социалните 

мрежи, в които за съжаление немалко потребители разпространяват 

подобни материали безкритично, допринася за по-широкото 

разпространение и на подобни стереотипни и негативни нагласи 

спрямо малцинствени групи. Затова удачен начин да се 

противодейства на подобна негативна тенденция е да се снабдят 

ромски и проромски активисти, както и преподаватели, които да 

работят за медийната грамотност на учениците си с инструменти за 

Въведение 
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разпознаване и противопоставяне на дезинформация и медийни 

манипулации.  

Методиката е предназначена за първоначално базисно обучение на 

представители на всички тези целеви групи на проекта – както 

ромски лидери, ромски и проромски активисти, така и учители. 

Предложените тук обучителни модули са планирани да бъдат 

максимално интерактивни, така че обучаемите да участват активно, 

а не просто да бъдат пасивни слушатели. За улеснение модулите са 

изложени в табличен вид като в колоната от лявата страна са 

поместени дейностите, извършвани от обучителя, а в колоната 

отдясно е описано какво се очаква да правят обучаемите.  
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Във века на информацията, в който интернет и дигиталните 

технологии осигуряват бърз достъп до всякакво информационно 

съдържание,  процъфтява и феноменът на „фалшивите новини“ – 

медийни съобщения, които представят невярна информация като 

вярна. Широката употреба на социалните медии, чрез които всеки 

потребител вече има възможността 

да бъде сам по себе си медия, за 

съжаление, също допринася за 

разпространението на такава 

фалшива информация. Често една 

фалшива новина се разпространява 

по-бързо, отколкото достоверната информация по същата тема. Сред 

причините за това е обстоятелството, че обикновено фалшивата 

новина звучи по-атрактивно както като съдържание, така и като 

форма. Друг фактор за това е, че много потребители, а чрез 

социалните мрежи, голяма част от тях са вече едновременно с това и 

разпространители на информационното съдържание, за съжаление не 

са запознати точно как или не полагат усилия да проверяват 

медийната информация. Ниското ниво на медийна грамотност е 

феномен, не само сред децата, но и сред възрастните хора, като 

нерядко се случва дори добре образовани и интелигентни хора също 

да повярват и даже да разпространяват сами фалшиви новини.  

Кликбейт сайт е 

онлайн медия, 

стремяща се да 

генерира печалба чрез 

сензационни заглавия 

и материали. 

 

Разпознаване на  

фалшиви новини 
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Фалшивите новини са „гореща тема“  по света и у нас, като различни 

национални и международни институции полагат усилия за 

противодействие на тази форма на медийна дезинформация. Макар 

да е необходима регулация и санкция от страна на държавни 

институции, каквато и сега съществува за някои случаи (напр. в 

случаите на открито призоваване към насилие), би било 

проблематично обаче публикуването им да се санкционира изцяло от 

държавни институции. Подобен подход би могъл да влезе в конфликт 

със свободата на словото – не винаги е очевидно дали една новина е 

фалшива или не. Затова възниква въпросът дали ако не се натовари 

държавна институция с функцията да преценява това, не би могло 

чрез нея да се злоупотребява от страна на властимащите и да се 

упражнява цензура. Затова най-подходящ е образователният подход, 

при който се развиват медийна грамотност и критично мислене, както 

у възрастните, така и още у децата, на които ще разчитаме да са 

активни и осъзнати граждани в бъдеще. За последното следва да 

разчитаме и на учителите, които също трябва да бъдат подготвени да 

работят по темата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основните признаци на фалшивите новини, с които е важно да се запознаят и 

възрастните, и децата, са: 

 Заглавието поражда силни емоции. 

 Публикувана е в медия, която не е авторитетна (често и без посочен автор). 

 Няма потвърждение от официален източник или авторитетен експерт. 

 Новината не се потвърждава в сериозни и международни медии. 

 Използват се едни и същи снимки навсякъде, които лесно се 

фалшифицират. 

 Понякога липсва и вътрешна кохерентност на съдържанието на материала. 

Или не съответства на други известни факти. 
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С оглед на тези характеристики можем да изведем 

следните критерии за проверка на медийна информация. 

 Обръщаме внимание на заглавието и на езика, който се 

ползва (има ли типични за жълтите медии и кликбейт 

сайтовете изрази като „шок“, „бомба“ и подобни), дали 

цели да предизвика емоция (използват ли се напр. много 

удивителни знаци или изписване на заглавията изцяло с 

главни букви. 

 Сравняваме информацията в поне още 2  източника.  

 Проверяваме дали самата медия е надеждна (дали е 

посочен редакторски екип, какви са другите материали в 

нея). 

 Проверяваме кой е авторът на статията. И дали изобщо е 

посочен такъв. 

 Проверяваме датата на публикацията. 

 Проверяваме дали е цитиран авторитетен източник или 

официална институция.  

 Проверяваме снимките към публикацията – в случай, че 

не са видимо илюстративни, а претендират за 

документалност проверяваме дали се срещат в съвсем 

друг контекст (в някои случаи са указани като 

илюстративни, но с много малък шрифт, който лесно се 

пропуска). 
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Обучителният модул по-долу цели чрез предложената тема да се 

изведат от обучаемите основните начини за разпознаване на фалшиви 

новини и критерии за проверка на информация, които ще са валидни 

и за всеки друг медиен материал с невярно съдържание, включително 

и за материалите отнасящи се до ромската общност. В разработения в 

рамките на проекта „Грижа за истината“ наръчник, предназначен 

специално за учители, е вече описано как същата тема да се преподаде 

и на ученици.  

 

          Обучителен модул по темата „Фалшиви новини“ 

 

Цел: Обучаемите да разпознават фалшиви новини по набор от 

критерии за проверка на медийна информация. 

Материали: флипчарт листа и флипчарт стойка/ бяла дъска, 

маркери, проектор, компютър, връзка с интернет 

Времетраене: 50 мин. 

 

Въвеждаща дейност: 5 минути 

Водещ Обучаеми 

Пита обучаемите дали са 

чували за казуса с онлайн 

играта „Син кит“. 

След това ги пита дали 

смятат, че историята със 

самоубийствената игра 

онлайн е вярна или е 

фалшива новина. 

Доброволец отговаря. 

 

 

По един привърженик на 

всеки от двата отговора се 

аргументира защо смята 

така. 
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Основна дейност (работа по групи): 30 минути 

Водещ Ученици 

Предлага да разгледат два 

медийни материала по 

темата – един, който твърди, 

че играта съществува и един, 

който по-скоро поставя това 

под въпрос. 

Показва двата отворени 

сайта - единия Blitz 1, другия 

BTV2. 

Озаглавява празен лист от 

флипчарта „Признаци на 

фалшиви новини“. 

Започва дискусия за 

сравнение между двата 

сайта със следните 

насочващи въпроси: „Коя от 

двете медии е по-надеждна 

според вас? Защо? Според 

вас кое от двете заглавия 

поражда по-силни емоции? 

Защо му е на автора да 

поражда емоции, когато 

предава новина? Кое от 

двете заглавия ви звучи по-

достоверно? Колко деца 

пише, че са се самоубили? 

Какви доказателства са 

представени? Кой трябва да 

потвърди за 

Участват в дискусията. 

 

 

Резултати от дискусията:  

Участниците стигат до 

заключението, че играта „Син 

кит“ е всъщност фалшива 

новина и извеждат следните 

признаци на фалшиви 

новини: 

1) Заглавието поражда силни 

емоции. 

2) Няма потвърждение от 

официален източник. 

3) Новината не се 

потвърждава в сериозни и 

международни медии. 

4) Използват се едни и същи 

снимки навсякъде, които лесно 

се фалшифицират. 

5) Липсва вътрешна 

кохерентност на съдържанието 

на материала. 

                                                      
1 https://blitz.bg/lyubopitno/dzhadzhi/izvratenata-igra-koyato-kara-detsata-da-se-kltsat-na-parcheta-
veche-e-v-blgariya-snimkivideo-18_news489164.html 
2 https://btvnovinite.bg/bulgaria/zloveshtata-igrata-sin-kit-istina-ili-borba-za-onlajn-poseshtenija.html 

https://blitz.bg/lyubopitno/dzhadzhi/izvratenata-igra-koyato-kara-detsata-da-se-kltsat-na-parcheta-veche-e-v-blgariya-snimkivideo-18_news489164.html
https://blitz.bg/lyubopitno/dzhadzhi/izvratenata-igra-koyato-kara-detsata-da-se-kltsat-na-parcheta-veche-e-v-blgariya-snimkivideo-18_news489164.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/zloveshtata-igrata-sin-kit-istina-ili-borba-za-onlajn-poseshtenija.html
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самоубийствата? Кои 

източници на информация 

са цитирани (има ли 

конкретни имена, ако да, 

проверими ли са, доколко са 

реални и ако да, доколко са 

носители на експертиза по 

темата)?  

Какви са мотивите на 

сайтовете да пускат 

фалшиви новини с 

грандиозни заглавия?“  

Търси „Син кит“ по 

изображение в Google и се 

вижда, че една и съща 

снимка на нарязана ръка се 

показва навсякъде. „А как 

може да се фалшифицира 

снимка?“ 

Отново пита групата кой 

мисли, че играта е истинска 

и кой – не.  

Докато извлича признаците 

за разпознаване на фалшиви 

новини (критериите за 

оценка на достоверността на 

информация) ги записва на 

флипчарт лист. 

Обсъжда с групата каква е 

мотивацията/ причината за 

създаване и 

разпространяване на 

фалшиви новини. 

Добавят „фалшиви новини“ 

към списъка с важните теми 

на стената. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очаквани отговори:  

А) С цел печалба – колкото 

по-сензационни са 

заглавията и материалите, 

толкова по-голяма печалба 

ще генерира медията от 

рекламодатели. 

Б) С цел политическа 

и/или идеологическа 

пропаганда. 
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Пита какво е „кликбейт сайт“ 

и ако е нужно, обяснява 

(онлайн медия, стремяща се 

да генерира печалба чрез 

сензационни заглавия и 

материали) 

Пита дали би могло да има и 

други причини за генериране 

на фалшиви новини. 

В) Заради липса на 

професионализъм – липса 

на проверка на фактите, 

робуване на стереотипи и 

предразсъдъци и др. 

 

Заключителна дейност (дискусия): 15 минути 

Водещ Обучаеми 

Скрива временно флипчарт 

листа с изписаните начини 

за разпознаване на фалшиви 

новини и приканва 

учениците към обобщение на 

урока като изредят тези 

признаци. 

Участват в дискусията и чрез 

помощта на въпросите на 

водещия извеждат стратегии 

за разпознаване на фалшиви 

новини и кликбейт сайтове:  

1. Сравняваме информацията 

с поне още 2 източника.  

2. Проверяваме кой е авторът 

на статията. И дали изобщо е 

посочен такъв.  

3. Проверяваме дали самата 

медия е надеждна (дали е 

посочен редакторски екип, 

какви са другите материали в 

нея). 

4. Обръщаме внимание на 

езика, който се ползва и как е 

заглавието (има ли типични за 

жълтите медии и кликбейт 

сайтовете изрази като „шок“, 

„бомба“, удивителни знаци, 
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само главни букви подобни), 

дали цели да предизвика 

емоция. 

5. Проверяваме датата на 

публикацията.  

 

6. Търсим потвърждение от 

експерт в областта. 

 

7. Отнасяме се критично към 

информацията в интернет.  

 

 

 

Чрез този обучителен модул от участниците се извеждат основните 

признаци на фалшивите новини и респективно начините за проверка на 

медийна информация. Повдига се въпросът за причината някои медии да 

генерират фалшиви новини и мотивите им да го правят, когато това е 

съзнателно, които най-често са свързани с желание за по-голяма печалба, 

но може и да е са свързани с желание да обслужат целите на политическа 

и/или идеологическа пропаганда. Понякога може и да става дума за 

несъзнателно дезинформиране на аудиторията – непрофесионализъм, но 

и робуване на предразсъдъци и стереотипи. В основата на антиромското 

говорене, освен такова желание за печалба чрез привличане на внимание, 

може да стои такова несъзнателното робуване на предразсъдъци и 

стереотипи от страна на журналисти и потребители на социалните мрежи 

по-често, но също и целенасочена политическа и идеологическа 

пропаганда в услуга на „крайно десни“ политически формации.  
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  Приложение към тема 1. 

Медиен материал 1.  

Извратената игра, която кара децата да се кълцат на парчета, вече e в 

България! (СНИМКИ/ВИДЕО 18+) 

 

Извратената игра, която 

кара деца да се самоубиват, 

вече е в България! Ако 

забележите по ръката на 

детето си резки от 

бръснарско ножче, значи е 

попаднало в мрежата. В 

други случаи 

подрастващите са карани 

да пръскат от съвсем близо 

на ръката си флакон под 

налягане и така да 

получават белези като от 

изгаряне.  

Психолозите съветват родителите да бъдат особено внимателни и да 

проследяват кореспонденцията на децата си.  

Проверка на БЛИЦ установи, че във Фейсбук българчета вече масово си 

препращат съобщения със символиката на синия кит. Повечето от тях 

явно не възприемат това насериозно и смятат, че става въпрос за 

безобидна. игра. 

 

„Събуди ме в 4:20. В играта съм, чакам инструкции“. Това пишат в 

профилите си малките Вера, Катя, Люба, Миша, Игор или Андрей. Следва и 

хаштаг „син кит“. Син кит – така се нарича новата онлайн руска рулетка, 

която играят подрастващите русначета, казахстанчета, украинчета, 

киргизстанчета. Написвайки „синий кит“ (с хаштаг) – ти си вече част от 

играта. С теб се свързва на лични съобщения „настойник“, „гуру“, 

„куратор“, който в продължение на 49 дни ти дава задачки.  



  

 

12 

 

Наръчник за разпознаване и справяне с 
фалшиви новини, манипулации и 

дезинформация 

Задачките са повече от екстремни и тяхното изпълнение задължително 

трябва да снимаш и качиш в мрежата, напр. да изрисуваш с бръснарско 

ножче син кит на ръката си, или пък да си накълцаш вените, или да ходиш 

по външен парапет на голяма височина, да запалиш нещо в дома си... На 50-

ти ден инструкцията е да умреш: скок от горен етаж, да се хвърлиш под 

гумите на движещ се автомобил или пък под влак, въже - избирай. При отказ 

следват заплахи за убийство на родители, брат, сестра, роднини и т. н. 

До 7 февруари самоубилите се деца в Русия е вече с бройка над 180 и това 

само за около половин година. Родители и учители са в паника, в отделни 

области „играта“ става освен социален и политически проблем. А 

засегнатите области са над 10. В Киргизстан на 9 февруари полицията 

публикува данни за 19 случая на самоубийство (от началото на годината) 

свързани по някакъв начин с хаштага в социалните мрежи. Само за около 

месец в Казахстан се самоубиват 15 деца. Преди два дни украински полицаи 

докладваха за група младежи от Ивано-Франкивск, които искат да се 

самоубият, хвърляйки се пред колите на булевард. Миналата година в РФ е 

арестуван Филип Будейкин (с прякор – Лисицата), 21-годишен, който е 

предполагаемият автор на играта и извратеният мозък подтикващ към 

смърт. Лошото е, че в продължение на месеци Филип – администранор на 

страница на група за смърт „вКонтакте“ е зомбирал около 30 

последователи, които продължават да „самоубиват“ деца. На 1 февр. т. г. 

Филип Будейкин е признат за вменяем и е обвинен за довеждане до 

самоубийство на 15 деца. Популярността на онлайн лудостта главоломно 

расте и вчера, докато събирах материал за темата, вече се бяха „тагнали“ 

и деца от Румъния и Молдова. Надявам се това зло да ни подмине! 

Няма да е зле да погледнете профилите на децата си, на внуците си, на 

роднините си в подрастваща възраст и ако забележите нещо съмнително, 

докладвайте страници и профили и въобще, ако можете да ограничите 

достъпа им до рускоезични ресурси. Не е лошо да прегледате по-обстойно за 
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смъртоносните хаштагове и в българските русофилски групи и страници, 

тъй като често администратори превеждат на килограм всички глупости, 

мемета и простотийки от руския сегмент на социалните мрежи. Ето и 

останалите хаштагове за „играта“, пускаме ги без #, за да не създаваме 

верига: синийкит, тихийдом, морекитов, f53, f57, f58. 

Източник: Blitz.bg 

https://blitz.bg/lyubopitno/dzhadzhi/izvratenata-igra-koyato-kara-detsata-da-

se-kltsat-na-parcheta-veche-e-v-blgariya-snimkivideo-18_news489164.html 
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Медиен материал 2. 

Зловещата игра „Син кит”: Истина или борба за онлайн посещения?  

 

Според информацията, която 

циркулира в социалните мрежи, „син 

кит” е довела до самоубийството на 

над сто деца в Русия, но дали това е 

вярно? 

Мистериозна и зловеща игра вся паника 

сред родителите на тийнейджъри у нас. 

Позната като „Син кит”, играта е тип „руска рулетка” – в продължение на 

50 дни деца са принуждавани да изпълняват зловещи инструкции, като 

последната е самоубийство, съобщава bTV.  

В редакцията на bTV получихме множество сигнали за въпросната нова 

игра. Има ли някаква истина в тази новина или това е просто борба за 

онлайн посещения? Според информацията, която циркулира в социалните 

мрежи, „син кит” е довела до самоубийството на над сто деца в Русия. 

Подобни факти, обаче, не съществуват, установи проверка на bTV. Въпреки 

липсата на факти, опасните предизвикателства доведоха до психоза 

българския родител. Поради тази причина експертите по безопасен 

интернет от дни следят и анализират виртуалните тревоги и виждат 

ясен търговски модел. „Това е машина за печалба на база предизвикване на 

паника и страхове у хората”, смята Георги Апостолов от Националния 

център за безопасен интернет. 

Играта се разпространява чрез стотици хаштагове, които се менят 

непрекъснато. Според интернет експерти именно това генерира още повече 

посещения на дадени уебсайтове. В интернет се появи и клип, който има 

претенцията да бъде нещо като социална кампания срещу зловещата игра. 
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Според Александър Ненов, автор на книги за опасностите в интернет, 

властите трябва да са бдителни. „Когато става дума, че извънземните 

идват, това е забавно… но когато става дума за подобен тип действия, ние 

разпространяваме модел, който се използва за психологически тормоз и 

влияние над хора, като младите тийнейджъри”, смята той. Допълнителни 

приходи при такъв тип панически маркетинг онлайн носят и 

компютърните вируси, които се разпространяват от непроверени сайтове. 

 

Как да се предпазим от подобни фалшиви новини? Обръщайте внимание на 

домейните. Странни адреси, които завършват например на com.co трябва 

да будят съмнение за истинността на информацията. Търсете знаци за 

ниско качество – лош правопис, провокативни снимки и други. 

 

Потърсете секцията „За нас”. Ако тя липсва – замислете се. 

 

 

Източник: btv.bg 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/zloveshtata-igrata-sin-kit-istina-ili-borba-za-

onlajn-poseshtenija.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/zloveshtata-igrata-sin-kit-istina-ili-borba-za-onlajn-poseshtenija.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/zloveshtata-igrata-sin-kit-istina-ili-borba-za-onlajn-poseshtenija.html
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Освен публикуването на материали с невярно съдържание – т. нар. 

„фалшиви новини“, съществуват и много материали, в които реални 

факти са представени по тенденциозен и дори подвеждащ аудиторията 

начин.  Понякога в един и същи материал се смесват и реални факти с 

невярна информация, което прави идентифицирането на манипулацията 

по-трудно. Заедно с това много често реалните факти са дадени заедно с 

интерпретацията на автора, кореспондираща с неговите лични или с тези 

на главния редактор и/или собственика на медията политически и/или 

идеологически пристрастия, която обаче не е честно представена като 

авторова интерпретация, а като обективно предаване на голите факти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Типове медийна манипулация: 

 

- смесване на факти и невярна информация;  
 

- тенденциозно представяне на фактите; 
 

- предаване на факти, заедно с интерпретацията 

на автора, без тя да е изрично представена като  

интерпретация.  
 

 

Медийни 

манипулации 
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Горните похвати се ползват често по теми, свързани с ромската общност, 

като така се утвърждават стереотипи за нея и се създават негативни 

нагласи в обществото. Пример за подобна манипулация е и 

генерализацията, когато от частен случай, който иначе може да бъде и 

обективен факт, се прави обобщаваща интерпретация за всички роми, 

но тази генерализация не се представя като това, което е – 

интерпретация, при това без валидни логически аргументи, а като 

фактическото съдържание на самата новина. Например, когато се казва 

„циганите обират баби във врачански села“. Дори зад това да стои 

конкретна фактология – човекът Х, който е от ромски произход, да е 

извършил престъпление срещу възрастната жена Y във врачанското село 

Z, то, когато новината е представена по горния начин, се внушава, не че 

конкретна личност е извършила конкретно престъпление, за което носи 

персонална отговорност, а че „ромите крадат“, сиреч деянието се 

приписва на цялата общност, сякаш тя носи колективна отговорност за 

него. В същото време, когато представител на етническото мнозинство 

извърши същото или друго престъпление, в медийните материали 

обикновено не се споменава етническият му произход. Така се правят 

генерализации и внушения и се утвърждават негативни стереотипи.  
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Цел: Обучаемите разпознават основните характеристики на 

медийните манипулации 

 

Материали: флипчарт лист и флипчарт стойка/ бяла дъска, маркери, 

проектор, компютър 

 

Въвеждаща дейност 

Водещ Обучаеми 

Пита участниците какви други 
форми на медийна 

дезинформация освен 
фалшивите новини познават. 
 

Ако е нужно, и с допълнителни 
въпроси ги насочва към 
следните типове медийна 

манипулация: 
 

 смесване на факти и невярна 
информация;  

 тенденциозно представяне на 
фактите; 

 предаване на факти, заедно с 
интерпретацията на автора, 

без тя да е изрично 
представена като 
интерпретация.  

 

Какви може да са мотивите за 
такива медийни 
манипулации? 

Може ли да се правят и 
несъзнателно и в кои случаи? 

Отговарят на въпросите 
(очаквани отговори – смесване 

на факти и невярна 
информация, тенденциозно 

представяне на фактите, 
предаване на факти, заедно с 
интерпретацията на автора, без 

тя да е изрично представена 
като интерпретация). 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Очаквани отговори: 

 С цел печалба 

Обучителен модул по темата „Медийни 

манипулации“ 
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 С цел политическа/ 
идеологическа манипулация 

 Несъзнателно 
възпроизвеждане на 
стереотипи 

 

Основна дейност 

Водещ Обучаеми 

Показва на участниците медиен 
материал от Приложение 1. 
Приканва  да анализират заедно 

формата и съдържанието му. 
Задава насочващи въпроси:  
Какво им прави впечатление в 

заглавието? Защо подлогът е 
членуван? Създава ли това 

определено внушение и какъв е 
проблемът с него? 
Съответства ли напълно 

информацията, предадена в 
текста на заглавието? В какво се 

разминават? 
Има ли акцент на някой елемент 
от информацията за сметка на 

друг?  
Къде би следвало да е акцентът в 
това съобщение? Къде се 

поставя реално? 
Умишлено ли прави тези 

внушения авторът според вас 
или несъзнателно 
възпроизвежда стереотипи? 

 
 

 
 
 

 
 

Очаквани отговори: 
Подлогът „циганите“ не посочва 
конкретна личност или 

личности и е членуван, с което 
се предава обобщение и се 
внушава, че отговорността 

принадлежи на „всички 
цигани“. 

Няма адекватно съответствие 
между заглавието и 
съдържанието на 

информацията – от статията се 
разбира, че не само роми, но и 

иманяри (вероятно от български 
етнически произход) разграбват 
находките, при това от години. 

Акцентът би трябвало да е 
върху това, че археологическите 
ценности са оставени без 

защита, а вместо това 
заглавието акцентира на това, 

че хора от определен етнос 
извършват незаконна дейност. 
В същото време тъй като сайтът 

не изглежда пряко обвързан с 
конкретна крайно дясна 

формация, е твърде възможно 
авторът да възпроизвежда 
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подобни стереотипи и 
несъзнателно – т.е. да му липсва 

саморефлексивност. 
 

Заключителна дейност 

Водещ Обучаеми 

Приканва участниците да 
направят обобщение на 
дискусията. 

 

Участват в обобщението като 
посочват основните моменти от 
дискусията. 

 

 

  Приложение към тема 2. 

 

Циганите ограбват богатствата на Ивайловград 
 
В ивайловградска община 

има няколко крепости. Една 

от тях е позната на всички. 

Това е Калето или Лютица.  

Другата е Родестюик или 

крепостта при Балъкдере, 

за която знаят малка част от 

ивайловградчаните. Има и 

още една крепост до село 

Гугутка, която едва ли 

някой от Ивайловград е посещавал. 

 

Последните две крепости в ивайловградско, тази при Балъкдере и тази при 

село Гугутка са малко известни не само на жителите в ивайловградска 

община, но и на археолозите. Малко познати, но не и за всички. Иманярите 

от години разкопават тези крепости и отнасят архитектурните 
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богатства на нашия край. А и както става явно от думите на Ивайло Кънев, 

човекът който се опитва да направи нещо за крепостта Родестюик, вече 

и циганите са започнали да разграбват каквото е останало в крепостта край 

Гугутка. 

Тя носи името Бялград и се намира на около два километра от 

ивайловградското село Гугутка. Името й Бялград идва от белия варовик, от 

който са изградени крепостните стени и сградите в самата крепост. По белия 

цвят на стените си тя прилича много на Калето или Лютица, която е построена 

от мрамор и слънчевите отблясъци в стените и са се виждали чак до Одрин. 

Прилича и по друго на нея. Тя е една най-запазените крепости в България. 

И колкото и да са запазени тези архитектурни паметници, това богатство на 

ивайловградския край, те са безмилостно разграбвани от всякакви иманяри, 

а сега дори и от циганите! И ако община Ивайловград се чуди какво да 

направи за нашия малък град, то нека помислим за тези наши непознати 

богатства, които могат да помогнат, родното ни място да не изчезне от 

картата на България! 

 

Източник: ivailovgrad.com 

https://ivailovgrad.com/2010/08/12/%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0

%B0%D0%BD%D0%B8-

%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D1

%82-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-

%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/ 

 

 

 

 

 

 

https://ivailovgrad.com/2010/08/12/%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
https://ivailovgrad.com/2010/08/12/%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
https://ivailovgrad.com/2010/08/12/%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
https://ivailovgrad.com/2010/08/12/%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
https://ivailovgrad.com/2010/08/12/%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
https://ivailovgrad.com/2010/08/12/%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
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Важно е да се противодейства на фалшиви новини, дезинформация и 

манипулации, замърсяващи публичното пространство и създаващи 

негативни нагласи, особено на такива, възпроизвеждащи стереотипи и 

формиращи негативни нагласи спрямо определени групи в обществото 

като ромската етническа група. Чисто административното или 

юридическо противодействие е възможно, когато става дума за доказуема 

персонална клевета (граждански иск) или директно подбуждане към 

извършване на престъпления от омраза. Най-популярните социални 

мрежи също дават възможност за докладване на фалшиви новини и език 

на омразата. В много от случаите обаче административният подход не е 

приложим, защото законът защитава и свободата на словото и в някои 

материали е по-трудно през формална процедура да се отсъди дали 

информацията е фалшива или вредна и опасенията, че може да се стигне 

до цензура, ако тази преценка се остави на дадени институции, са дори 

по-сериозни, отколкото при фалшивите новини.  

Затова най-ефективният подход и тук е образователният – да се развива 

критичното мислене още у децата, за да могат сами да преценяват 

достоверността на медийната информация, на която попадат. Важно е да 

се разясняват фактите и да се изобличава дезинформацията и публично, 

за да се възпрепятства насаждането на негативни нагласи сред 

обществото. Например, когато става дума за стереотипи спрямо ромското 

Как да противодействаме 

на фалшиви новини, 

дезинформация и 

манипулации 
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малцинство да се посочват и положителните примери, на които обичайно 

се отделя по-малко медийно внимание, така че да се показва 

несъстоятелността на негативните генерализации. Съдържанието на 

неверните или манипулативни материали също следва да се разобличава 

публично като се посочват несъответствията в него, логическите грешки 

(напр. генерализиране за цяла група от частни случаи) и интересът, който 

стои зад манипулациите, когато става дума за умишлено манипулиране 

на публиката.  

Непредубедените и професионално подхождащи медии са ефективен 

канал за такова противодействие, но все по-важен и полезен, а също и 

лесно достъпен канал са, разбира се, и социалните мрежи. Тъй като те са 

интерактивни по същността си, там може бързо да се влезе в диалог, който 

обаче понякога може и да не е продуктивна дискусия и да се изроди до 

размяна на обидни реплики и употреба на език на омразата от страна на 

другите потребители.  За това допринася и една особена категория 

потребители, на които им се заплаща да защитават дадени политически 

и/или идеологически тези (т. нар. „платени тролове“), които съответно не 

могат да бъдат убедени чрез аргументи в рамките на конструктивна 

дискусия, колкото и усилия да се хвърлят за това, а в същото време могат 

да дразнят и провокират непрекъснато.  
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Цел: Обучаемите прилагат методи за противодействие на фалшиви 

новини, дезинформация и медийни манипулации 

Материали: Флипчарт листа и флипчарт стойка/ бяла дъска, 

маркери, проектор, компютър 

 

Въвеждаща дейност 

Водещ Обучаеми 

Отваря темата с провокативен 
въпрос трябва ли да се 

противодейства на фалшиви 
новини, дезинформация и 
медийни манипулации и ако да,  

защо. Ако участниците смятат, 
че не трябва, ги насочва да 

помислят защо това все пак е 
необходимо. 
 

Пита ги за примери, когато 
фалшиви новини или медийни 

манипулации могат да бъдат 
вредни и опасни за обществото. 
 

 
Приканва ги към „мозъчна 
атака“ (брейнсторминг) по 

въпроса по какъв начин би 
могло да се противодейства на 

фалшиви новини  и медийни 
манипулации. 
 

Отговарят на въпроса. 

Очаквани отговори: 

- Не е нужно, може да се 
игнорират. 

- Нужно е, защото 
дезинформацията и 
манипулациите, може да са 

вредни и опасни. 
 

 
 
Дават примери (очаквани: отказ 

от ваксиниране, отказ от спазване 
на противоепидемични мерки, 

настройване срещу малцинствени 
групи и др.). 
 

Очаквани отговори: 

- Разпространяване на 
достоверната информация; 

- Разобличаване на фалшиви 
новини и медийна 
дезинформация в медии и 

социални мрежи; 

Обучителен модул по темата „Как да 

противодействаме на фалшиви новини и 

медийна дезинформация“ 
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- Дискусии в социални медии и 
др. 

Основна дейност 

Водещ Обучаеми 

Разделя обучаемите на четири 
групи. 
 

Първата получава за задача да 
намери и представи достоверна 
информация за български роми, 

които като личности са добър и 
вдъхновяващ пример за 

всички. 
 
Втора група получава за задача 

да състави текст за 
въображаемо интервю, което 
участниците биха дали в 

телевизия по темата „променя 
ли ваксината срещу Ковид-19 

човешкото ДНК“. 
 
Трета група получава задача да 

състави текст на пост във 
Фейсбук по темата „дали чрез 
ваксината срещу Ковид-19 ще 

се имплантират микрочипове, 
произведени от Бил Гейтс”. 

 
Четвърта група получава за 
задача да състави текст на 

въображаем диалог с майка, 
убедена, че има опасност 

децата й да бъдат 
неправомерно отнети и 
изпратени за осиновяване от 

гей-двойка в Норвегия. 
 
Обяснява, че всички групи 

имат половин час да се 
подготвят. 

 

В рамките на половин час всяка 
от групите се подготвя по 

дадената й задача. 
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След като го направят, 
приканва всяка от четирите 

групи да представи това, което 
е подготвила. 

 
След представянето на всяка 
група пита останалите според 

тях какъв подход за справяне с 
конкретната фалшива новина 
или медийна манипулация са 

избрали представителите на 
групата.  

Пита всяка от групите и как 
оценяват сами представянето  
си, а след това пита и 

останалите какво им е харесало 
в представянето на групата и 

какво биха добавили или 
променили. 
Записва на флипчарт-лист 

важните наблюдения, които да 
послужат за финалното 
обобщение. 

 

 
Представят работата си. 

 
Рефлектират върху своето 

представяне и дават обратна 
връзка за представянето на всяка 
от другите групи.  

 
 
 

 
 

Заключителна дейност 

Водещ Обучаеми 

Приканва участниците да 
обобщят заедно основните 

подходи за справяне с фалшиви 
новини и дезинформация. 
Насочва към следните, които 

записва на флипчарт-лист: 
 

 Намиране и разпространяване 
на достоверната информация 

по темата чрез сравняване на 
повече от един медиен 
източник, проверяване на 

цитираните от медията 
източници (авторитетни 

личности и/или институции) 

 Посочване на недостоверната 
информация: нелогичните 

Правят обобщение на методите за 

противодействие на фалшиви 
новини и дезинформация, 
отговаряйки на насочващите 

въпроси на водещия. 
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връзки в нея и липсата на 
кохерентност между 

твърденията, липсата на 
авторитетен източник 

(сериозен експерт, учен, 
институция, липсата на 
потвърждение в по-

авторитетни медии и оценка 
на самите медии, от които е 
взета фалшивата информация 

или манипулация (оценка на 
стила, който е сензационен, на 

другите материали, на 
отзивите за нея, на секцията 
„за нас“, която често липсва в 

такива сайтове). 

 Дискутиране в социалните 
мрежи – първо оценка на 
профила на потребителя, с 

който се дискутира – дали не е 
„тролски“ (има ли напр. снимки 
и публикации в личния си 

профил) и, ако преценим, че не 
е, внимателно оборване 
горните критерии за оценка на 

информацията. 
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Широкото разпространение в интернет на фалшиви новини, дезинформация 

и медийни манипулации, улеснено и от често безкритичното им споделяне в 

социалните мрежи, е феномен, който понякога застрашава сериозно 

положителното развитие на обществените процеси и дори може да атакува 

ключови демократични ценности. Особено негативно влияние може да има 

разпространението на дезинформация и медийни манипулации по 

отношение на различни малцинствени групи, като в последните години у нас, 

за съжаление се увеличава разпространението на подобни медийни 

материали, адресирани към ромската общност. Затова е нужно съответните 

целеви групи като учителите, ромски лидери и медиатори, ромски и 

проромски активисти, които биха могли да се противопоставят ефективно и 

с дългосрочен ефект на такива негативни тенденции да бъдат снабдени с 

адекватни инструменти за разпознаване на фалшиви новини и медийни 

манипулации.  

Въпреки че в последните години има разработени инструменти, насочени 

към разпознаване на фалшивите новини изобщо, все още има нужда да се 

предложат инструменти, фокусирани специално и върху дезинформацията 

спрямо определени общности. Настоящият наръчник представлява усилие да 

се посрещне тази необходимост като даде на всички тези целеви групи 

базисни знания и умения, които да им послужат, за да работят в посока на 

подобряване на ситуацията. Този базисен наръчник се допълва от други два 

наръчника, предназначени да посрещнат специфичните нужди на 

Заключение 
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конкретните целеви групи – методически инструмент за учителите, който 

могат да ползват в работата си с учениците от една страна и наръчник за 

ромски лидери и медиатори и ромски и проромски активисти, от друга. По 

обучителните модули, включени в него, в рамките на проекта „Грижа за 

истината“ се проведоха и обучения на представители на съответните целеви 

групи, но наръчникът може да се ползва от тях и в работата им с колеги или 

представители на общността, както и от представители на други 

заинтересовани страни, които не са имали пряко участие в самия проект. По 

този начин той остава като един продукт, който би могъл да бъде полезен и в 

по-дългосрочен план.  


