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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

2. Код на курса: 13.1.5.5.48 

3. Вид на курса: задължителна дисциплина 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети  

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Диана Илиева, доц. д-р Иван Иванов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е запознаване на обучаемите с взаимозависимостта между конструктите  

информация – дезинформация – пропаганда и връзката им с актуалния за обществото ни 

феномен фалшиви новини, изучаване на взаимообусловеността на конструктите информация 

– знание с процесите, свързани с необходимостта от осъществяване на информационните 

революции и формиране на информационното общество; запознаване със съвременните 

измерения на дезинформацията и пропагандата и тяхната проекция във фалшивите новини и 

кликбейта и формиране на знания за технологичния процес на разпознаване на фалшивите 

новини и борбата с тях. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за причинно-следствената връзка между акумулирането на знания, 

необходимостта от съхраняване и предаване на все по-големия обем информация на идващите 

поколения от една страна, и от друга - двигателя на информационните революции: 

потребността от промяна на носителя на информация заради все по-нарастващия й обем. 

Обучаемите ще добият знания за взаимообвързаността на феномените дезинформация и 

пропаганда, и вътрешно присъщата им връзка с феномена фалшиви новини, както и ролята му 

за иницииране и разгръщане на хибридни войни и асиметрични заплахи. Дисциплината ще 

развие способностите на студентите за съпоставяне на данни и знания и въз основа на това – 

за критичен анализ на явленията, съпътстващи процесите, касаещи реалната ситуация и 

проблемите в работна среда за бъдещите специалисти, завършили специалността 

„Киберсигурност на високите технологии“.   

Практически умения за идентифициране, систематизиране и критично осмисляне на факти 

от ежедневието, свързани с евентуални посегателства на сигурността на личността онлайн или 

киберсигурността на организацията, както и мотивирано проследяване и систематизиране на 

основополагащите инициативи на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, 

особено на онези от тях, свързани с превенцията и противодействието на фалшивите новини. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат: 

  да разпознават фалшивите новини – да прилагат стъпките за превенция срещу тях и 

да вземат обосновано решение за ефективни начини за оповестяването им и за 

спиране на разпространението им особено в случаите, касаещи киберсигурността; 

 да предприемат целенасочени действия за разпознаване и превенция на някои от най-

често използваните прояви на информационната не/сигурност, обичайно 

съпровождащи феномена фалшиви новини –  clickbate, social engineering, phishing, 

spoofing; 

 да приложат придобитата експертна компетентност в областта на идентифицирането 

на новини, съдържащи дезинформация – съпоставяне на информационни данни, на 

източници, графично оформление, стилистични, граматични, правописни и 

пунктуационни неточности и грешки, не/посочено авторство и дата на отпечатване 



на материала и т.н., които са недвусмислен показател за новини, създадени не от 

утвърдени, авторитетни медии. 

10. Начин на преподаване:  

Обучението се води чрез аудиторни занятия под формата на лекции, лекции-дискусии и 

практически занятия в съчетание със самостоятелна работа. 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат добро ниво на обща култура и интерес към проблемите на 

информационната и киберсигурност. 

Входни връзки: изискват се специфични знания и умения от специализирано обучение по 

предходни учебни дисциплини: Основи на сигурността, Основи на информационни 

технологии, Киберзаплахи и киберкризи, Интернет комуникации, Информационно-

технологична сигурност.  

Дисциплината има изходни връзки с други дисциплини от учебния план на 

професионалното направление: Информационна сигурност, Политики за сигурност и др.  

12. Съдържание на курса:  

В курса лекции се разглежда взаимовръзката на конструктите информация – знание  с 

информационните революции и информационното общество, като и неговата същност, 

основни белези и принципи, движещите сили. Обръща се внимание на глобализацията и 

съпътстващата я информационна среда - основно електронните масмедии и социалните 

мрежи, даващи възможност за повсеместен и бърз достъп до новини почти във всяко кътче на 

света. Разглежда се опозицията истински – фалшиви новини, намиращи се на една и съща 

плоскост в информационното пространство, но характеризиращи се с противоположен вектор, 

като на последните – етимология, същност, генезис, развитие, вътрешноприсъща връзка с 

дезинформацията и манипулацията – се отделя основно внимание. Фокусът се насочва и върху 

умисъла за създаване, целевите групи за въздействие и разпространение на фалшивите новини; 

както и на класификацията и функциите на фалшивите новини. 

Специално внимание е отделено на други актуални явления в информационното общество 

в симбиоза с фалшивите новини като заплаха и риск за информационната сигурност на 

личността и обществото: кликбейт, социално инженерство, фишинг, спуфинг, ботнет и др. 

Фалшивите новини се разглеждат и като инструмент на хибридните войни и асиметричните 

заплахи. 

Посочена е технология за разпознаването на фалшивите новини, както и мерки за превенция 

на разпространението им.  
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Крайната оценка на резултатите от обучението по дисциплината е изградена съобразно 

структурата на настоящата учебна програма по шестобалната система. Минималната оценка 

за успешно приключване на обучението е “Среден (3)”. 

Методът за оценяване се основава на комплексна крайна оценка, в която участват 

резултатите от текущия контрол на междинните тестове, оценка от участие на семинарните 

занятия и оценката от финалния тест,  както следва: 

 •  Участие на семинарни упражнения – формира 10 % от стойността на крайната оценка. 

 • Оценките от писмените контролни работи (двата теста по време на семестъра) – 

формира 20% от стойността на крайната оценка.  

 • Семестриален изпит по учебната дисциплина - провежда се под формата на тест. Той 

формира 70% от стойността на крайната оценка.  

Скáла за оценка от писмения изпит (100 % – усвоени са пълно знанията, предвидени в 

учебната програма): 

 Среден (3) – усвоени 60-69 % от знанията, предвидени в учебната дисциплина. 

 Добър (4) - усвоени 70-79 % от знанията, предвидени в учебната дисциплина. 

 Мн. добър (5) – усвоени 80-89 % от знанията, предвидени в учебната дисциплина. 

 Отличен (6) - усвоени 90 % и повече % от знанията, предвидени в учебната дисциплина. 

 

15. Език на преподаване: български 
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