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FALSE NEWS – THREAT TO INFORMATION SECURITY 

Резюме: Статията разглежда едно от най-актуалните явления на новото време – фалшивите новини: 

същността им, близостта им с дезинформацията, класифицирането им по категории. Посочени са някои 

от явленията, касаещи информационната сигурност: кликбейт (и етимологичната му връзка с примамката 

към фалшивите новини), ботове, тъмен/скрит Интернет. Посочени са и някои явления, създадени като 

контрапункт на фалшивите новини, които подпомагат мерките за усилване на информационната сигурност  

– т. нар. „white hats” - етичните хакери, проникващи в компютърни системи, за да тестват сигурността 

им, както и наскоро създадената Еврогрупа за борба с фалшивите новини. 
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сигурност, „white hats”, Еврогрупа за борба с фалшивите новини 

Summary: The article examines one of the most advanced phenomena of recent times - fake news: its nature, its 

proximity to disinformation, its classification by categories. Some of the information security phenomena are 

mentioned in it: clickbait (and its etymological interconnection with the bait to false news), botnet, and darknet. There 

are also mentioned some phenomena created as a counterpoint to fake news, that support information security 

measures such as "white hats" – the ethical hackers penetrating computer systems to test their security, and the 

recently established European Commission’s High Level Expert Group (HLEG). 
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Фалшивите новини, станали част от ежедневието ни, превземат умовете 

на милиони хора по света. Те са навсякъде и вездесъщи, разпространявани със 

скоростта на един кликбейт, получаващи стремителното си разпространение 

както благодарение на разнородните телекомуникационни устройства, така и 

благодарение на личните предпочитания на потребителите към сензацията 

(Илиева 2018). Без последните да осъзнават, че пътят от сензацията към 

дезинформацията е общ. 

Фалшивите новини са конструкт, получил невероятно голямо 

разпространение през изминалата една година. Световноизвестното британско 

издателство Harper Collins, което сондира мнения на милиони свои 

потребители и прави ежегодни класации за най-често използвани думи за 

всяка година, го определя като дума на 2017 година, надхвърлила с 365% 

употребата си спрямо 2016 година. Издателството публикува кратко и точно 

определение на същността на конструкта: фалшивата новина (fake news) 

"означава фалшива, често сензационна информация, разпространявана под 

“прикритието” на новина”.1 

Световни медийни експерти (по данни на Nova TV)2 класифицират 

фалшивите новини в пет различни категории: 

1. Умишлено измамни новини – новини, създадени с основна цел да 

подведат читателя.  

2. Иронизиращи новини – текстове с хумористичен или иронизиращ 

характер, публикувани в такъв тип сайтове. Целта на създаването им не е 

                                                           
1 Collins. Free Online Dictionary. Електронен ресурс. Достъп на: https://www.collinsdictionary.com/woty (3.02. 
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2 Фалшивите новини. Nova TV. Електронен ресурс. Достъп на: https://nova.bg/proveri/fakenews (14.01.2018) 

https://nova.bg/proveri/fakenews


създаване на фалшива новина, а осмиване или пародиране на събития от 

социален или политически характер и отправяне по този начин на съответно 

послание към читателя. Тук опасността от разпространение на фалшива 

новина е налице в случаите, когато реципиентите не са в състояние да 

разпознаят хумористичния стил и започнат да разпространяват в социалните 

мрежи тази псевдо новина. Така извадената от контекста история се превръща 

във фалшива новина, а несъобразителните читатели неволно се превръщат в 

нейни разпространители. 

3. Заблуждаващи новини – новини, създадени с цел „да заблудят 

читателя; съобщават се добросъвестно от реномирани източници на 

информация“. 

4. Изкривено докладвани новини. Те съдържат „умишлено подбиране 

на елементи от една история, които имат за цел да накарат читателя да повярва 

в определена теза. Обикновено не се представят всички гледни точки по 

темата“. 

5. Истории, в които истината е спорна. Това са новини, в които има 

сблъсък на мнения – представени са две или повече гледни точки, без коментар 

коя от тях е истинска. Тук наблюдаваме алюзия с белетристиката, където 

понякога елемент от творческия похват е авторът да остави съдбата на героите 

или пък изводите от повествованието „в ръцете“ на самия читател. Не трябва 

да се смесва фикция с журналистика: те са създадени с различни цели; 

преплитането им се превръща във фактор за фабрикуване на фалшиви новини. 

При това класифициране на фалшивите новини се прави разграничаване 

спрямо достоверността на източника между „умишлено измамни“ и 

„заблуждаващи“ новини: към втория тип новини експертите отнасят 

информациите, когато източникът е „реномиран“. В това отношение бихме 

искали да направим паралел именно с английски език, откъдето води началото 



си изразът „fake news”: прави се разграничаване между „фалшив“ (fake) – това, 

което е фалшифицирано, фалшификат и „неверен, неточен“ (false) – това, 

което е невярно, неточно предадено.  

Близки в определено отношение са новините, класифицирани като 

„изкривено докладвани“ и тези, в които „истината е спорна“. В първия тип 

новини преднамерено „не се представят всички гледни точки по темата“, за да 

бъде накаран читателят да повярва точно в тази част от информацията, която 

е съобщена. Тук фалшивата новина е равна на разликата между „стойностите“ 

на същинската новина и премълчаването на „спестената“, не назованата част 

от информацията. Новините, определени като „спорна истина“ съдържат както 

фалшиви, така и истински новини: за разпространението на първите 

отговорност трябва да поемат журналистите, тъй като не са си свършили 

професионално работата да представят всички гледни точки и да анализират с 

нужните аргументи и факти тематиката, по която пишат. Реално те нямат 

голяма пряка вина за фабрикуването или разпространението на фалшиви 

новини: те „услужливо предоставят тази роля“ на не докрай информирания 

читател, който ги мултиплицира чрез телекомуникационните средства в 

желанието си да поднесе сензационна новина на кръга от познати, с които 

общува. В този случай журналистите са „генераторът“ на изфабрикуваната 

впоследствие от читателите фалшива новина (и тук веднага възниква алюзията 

с криминогенни ситуации, при които „идеологът, генераторът“ на деянието е 

някой, който си плаща и желае да остане в сянка, а извършителят – този, който 

извършва „черната работа“, в дадения случай – читателят: той създава лъжата, 

„сглобявайки“ частиците истина и неистина и разпространявайки 

впоследствие невярната информация.) Ако и тук се опитаме с математическо 

действие да представим ситуацията, ще се натъкнем на парадокса, че няколко 



истини, „умножени“ по този начин, не правят една информационно по-обемна 

новина, а се равняват на една нова фалшива новина. 

Фалшивите новини са неразделна част от т.нар. кликбейт. Оксфордският 

речник дава следното определение на конструкта: „материали, поставени в 

Интернет, за да привлекат вниманието и да насърчават посетителите да 

кликват върху линка към определена уебстраница“.3 Английският 

етимологичен онлайн речник го датира от 2011 година и го дефинира като 

“Интернет съдържание, предназначено основно да привлече потребителя да 

кликне върху него – деривативно произлиза от “click” (кликване) и “bait” 

(стръв).”4 В същия речник се разглежда етимологията на „bait“: „храна, 

поставена на кука или в капан, за да привлече плячка" (1300 г.), от старо 

норвежки „beita“ (храна, стръв, особено за риба), произлизащо от „beita“ – 

"причина да хапе". Съществителното е свързано със старонорвежката дума 

„beit“ (пасище, пасбище) и староанглийската "bat“ (храна) . Фигуративният 

смисъл "средство за привличане" датира от 1400 г. Много е интересен 

когнитивният мост между фигуративния смисъл и преводните значения на 

лексемата „bait“ в български език: 1. Стръв 2. Примамка, уловка, изкушение 3. 

Слагам стръв на въдицата; прен. Примамвам, подмамвам.  

Кликбейтът по наистина много образен начин привлича вниманието на 

мрежовия потребител, разчитайки на шокиращи като лексика и стилистика 

заглавия или на заглавия, оформени с плътни черни, или дори цветни букви, 

употреба на многозначителни многоточия и/или удивителни знаци и грабващи 

вниманието снимки (много често резултат от фотоколаж или фотошоп). 

Изброените средства представляват истинска примамка, отлична  „стръв“ за 

                                                           
3 Oxford Advanced Learner's Dictionary. Електронен ресурс. Достъп на 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/clickbait?q=clickbait (2.03.2018) 
4 Online Etymology Dictionary. Достъп на https://www.etymonline.com/word/click-bait (2.03.2018) 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/clickbait?q=clickbait
https://www.etymonline.com/word/click-bait


наивни, разсеяни и невнимателни потребители, жадни за „изкушения“ от този 

тип. Те кликват върху някакъв ярко оформен или светещ банер, който ги води 

до страница, която дори не им позволява след това да я затворят, или пък им 

отваря нови и нови страници. Води ги до поредната политическа инсинуация, 

поредния лекарствен или хранителен продукт, които, ако не бъдат закупени, 

ще доведат до „безвъзвратни загуби“ за здравето, инвестиционните планове, 

политическите пристрастия и т.н. 

Информационната опасност има множество проявления: създаване на 

виртуални светове, които подменят реалността, манипулиране на съзнанието 

и поведението на хората; подмяна на целите и ценностите, на традиционния 

ни начин на живот с натрапени „отвън“ стандарти, изкривяване на 

информацията. 

Рик Холанд, вицепрезидент по стратегиите в компанията за онлайн 

сигурност Digital Shadows, изтъква като една от основните причини за лесния 

достъп и скоростта на навлизане на такива методи в киберпространството 

почти пълната липса на затрудняващи фактори – „комплектите с инструменти“ 

са на разположение за временно ползване срещу едва 7 долара и осигуряват 

контрол върху активността на ботове5 в социални медии. Някои от тези услуги 

се предлагат в darknet – един съвсем различен Интернет далеч от обхождащите 

роботи на  Google и любопитството на средностатистическия Интернет-

потребител. Този така наречен „тъмен/скрит Интернет“ на практика остава 

скрит за Интернет-търсачките и традиционното сърфиране онлайн. В сянката 

на скрития Интернет остава и огромен обем от нелегални активности: от 

незаконно предлагане на книги, филми, инструкции за саморъчни бомби до 

                                                           
5 Botnet - мрежа от софтуерни приложения или компютри, които работят в автономен режим и имат за цел 

кражба на лични данни. //Речник на мрежовите термини. Network World. Електронен ресурс. Достъп на:  

http://networkworld.bg/netdict:id_153 (2.03.2018) 
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продажбата на наркотици, оръжия или поръчкови убийства. Тъмният 

Интернет функционира като огромна мрежа от сървъри: почти като 

обикновения Интернет, но една от основните разлики е, че връзката със 

сайтове от тъмната мрежа е криптирана. Това осигурява относителна 

анонимност както на потребителите на тези сайтове, така и на техните 

собственици. 

 Някои от „комплектите с инструменти“ пък се рекламират открито като 

маркетингови инструменти. Р. Холанд подчертава, че подвеждащата 

информация съществува отдавна, но сега „новото в дигиталния свят е 

скоростта, с която подобни техники се разпространяват по цял свят“ (цит. по 

CIO 2017).6 

Фалшивите новини са световна тенденция. Те са в полезрението на 

специалисти и журналисти с висока професионална етика и морал. В 

противовес на съществуващия darknet се създават структури, обединяващи 

т.нар. „white hats” (бели шапки) – етични хакери: компютърни специалисти, 

които проникват в компютърни системи, за да тестват сигурността им, 

търсейки уязвимости в информационните системи. Такива компютърни 

специалисти са основно звено в работата на Еврогрупата за борба с 

фалшивите новини. Българският комисар по цифрова икономика и цифрово 

общество Мария Габриел, по чиято инициатива е създадена тази група в 

началото на 2018 година, счита, че „феноменът "фалшиви новини" трябва да 

се разгледа в дълбочина, защото той не познава граници и има силни 

                                                           
6 CIO 2017: ИТ СИГУРНОСТ. Фалшивите новини като бизнес модел и заплаха. 17 ноември 2017. 

Електронен ресурс. Достъп на http://cio.bg/9102_falshivite_novini_kato_biznes_model_i_zaplaha (7.02.2018) 

CIO e първото списание в България за ръководителите на предприятия, отдели и проекти в областта на 

информационното осигуряване. То е специално адресирано към всички, които формират идеологията и 

стратегията за развитие на информационната система в организацията. 

http://cio.bg/9102_falshivite_novini_kato_biznes_model_i_zaplaha


последствия в политически, социален и икономически план.“7 Изследването 

на проблема в дълбочина трябва да се осъществява на регионално, 

национално, европейско и световно ниво: от  факт, неотменно съпътстващ ни 

в ежедневието,  той се превръща в глобална заплаха за информационната 

сигурност на индивида, социалната организация, корпорацията и нацията. 
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