
По пътя на фалшивите новини



Над 1500 Facebook групи и страници

FACEBOOK

Над 120 форума

ФОРУМИ

Над 1200 новинарски източника

ТРАДИЦИОННИ МЕДИИ

Над 800 следвани Twitter акаунта

TWITTER

Кои сме ние

Над 1000 блога

БЛОГОВЕ

* All coverage harvested via Perceptica’s own Media Analytics tool

** Only publicly available Facebook profiles and official Facebook pages
are taken into consideration are taken into consideration.

Наблюдение 
на социални 

мрежи

Медийни 
анализи

Социални разговори в 

медийното 

пространство

Традиционен 
медиен мониторинг

Дневни информационни 

бюлетини

Наблюдение 
на социални 

мрежи

24/7 мониторинг

Медийни 
анализи

Социални разговори в 

медийното 

пространство

Традиционен 
медиен мониторинг

Дневни информационни 

бюлетини



3Фалшиви новини?



Пропаганда

Clickbait

Спонсорирани

Сатирични новини

Фалшиви новини?

Сгрешени новини

Фанатични

Конспиративни

Псевдонаука

Дезинформационни

Неистински



Пропаганда

Clickbait

Спонсорирани

Сатирични новини

Фалшиви новини?

Сгрешени новини

Фанатични

Конспиративни

Псевдонаука

Дезинформационни

НеистинскиЛъжа



6Не става дума за сатира



Сайтът Onovini.com публикува статията на български.

topwar.ru - руски информационен сайт, редовно цитиран

от pan.bg, bgnews.online, offnews, segabg и blitzbg.

03.08.2017

Пътят

Pan.bg цитира Topwar.ru като „голям и квалитетен“ 

сайт.

03.08.2017

04.08.2017



04-06.08.2017

Pan.bg публикува статията втори път, този път 

интерпретирана и цитираща „руски сайтове“.

Новината достига до pogled.info и epicenter.bg

04.08.2017

Информацията е публикувана със снимка на 

Путин в традицинно проруския сайт 

Bultimes.com. 

- Цитирани като източници са „руски сайтове“, 

epicenter.bg и topwar.ru. 

06.08.2017



Английската версия на EU News Front публикува

новината седмици по-късно. Изданието не цитира

никого и представя информацията като собствена.

21.08.2017

22.08.2017
Global Research Canada, ръководен от

неправителствената организация Centre for Research

on Globalization, публикува новината, като източникът

този път се води EU News Front.

Организацията често публикува конспиративни

теории. Нейн собственик е Мишел Чудовски, който е

защитник на конспирациите около 9/11 и е основен

критик на американската политика.



29.08.2017
Новината се появява на чешкия сайт Ac24.cz, като

този път източник е macedoniaonline.eu.

Новината е подхваната от руските медии отново.

Първа е EurAsia Daily, която цитира Topwar.ru и

добавя цитат от българския политолог Георги

Коларов. Според него „България е единствената

източноевропейска страна от бившия соцблок, в

която хората знаят руски и се възпитават по руските

ценности“.

15.09.2017

EUvsDisinformation идентифицира новината като

фалшива новина и посочва като първоизточник

Ac24.cz.



20.09.2017
Руският сайт Inosmi разпространява информацията,

но цитирайки Global Research Canada.

Любопитен факт: Inosmi има специална категория 

за новини от Global Research с антиамерикански 

новини.

21.09.2017
Продължава с над 40 новини в руските медии, които

ползват за основа статии на Global Research или

Topwar.ru. В списъка има и медии като Pravda.ru.



Истината?

България съдейства с логистическа подкрепа в това учение и не е

взимала участие в тренировки по стреляне.



Къде е истината?



14Конспирации

30 октомври – blitz.bg публикува дописката за 

първи път в България

2 минути по-късно новината е препубликувана 

от новинарски агрегатор – bgnews.online



15Конспирации

В 3.22 часа след полунощ сайтът за 

авиация и отбрана pan.bg публикува 

същата информация. 

Оригиналната статия в 

blitz.bg



16Кого цитира Blitz

• Blitz.bg цитира сайта Stopru. 

• Статията е публикувана един ден по-рано;

• Всички статии са публикувани на много лош 

английски, все едно е използван Google 

Translate. 

• Статиите са подписани от едно име –

magictr. 

• Изданието се представя за „провинциален 

вестник от Квебек“.



17Кои са Stopru

• В полето „За нас“ на лош английски пише, че 

Stopru Digital е подразделение на Stopru

Network Inc. 

• Тази компания не съществува. 

• За връзка са дадени два имейла: 

- за лицензионни сделки

- за „сътрудничество“ – който е в gmail.com

• Сайтът се помещава на сървърите на 

компанията Domenator, която във Facebook 

има общо 13 харесвания, където пише, че е 

„домейн регистратор“.

• Самият сайт на Domenator обаче показва, че е 

„в разработке“.

• Проверка показва, че сайтът е регистриран на 

Бахамите. 

• Изданието е често цитирано в руски, 

украински и беларуски сайтове.



18Преди да стигне английския

Цитира с линк 

„ВладТайм 

Новости“, но 

той не води 

към нищо.

Произволна статия от 

gazeta.a42.ru



19Старо, но лачено

Август 2017
Сайтът edinnabulgaria.site публикува новината, че 

българските граничарски кучета заминават за 

евтаназия. 

Източникът е сайтът spodeli.eu, а линкът води към 

статия от 1 декември 2015 г. 



20Старо, но лачено

17.08.2017

NOVA се обръща към органите на реда за 

потвърждение, но не отчита, че новината е на 

повече от 10 години и сега просто отново се 

връща в новинарския поток.

NOVA оценява информацията като „недостоверна“.



21Старо, но лачено

23.08.2017

Тя достига и до страницата „НЯМА да гласувам 

за Бойко Борисов и ГЕРБ!“, където 

потребителите изразяват възмущението си.

Докато стане ясно, че е стара, споделянията 

надминават 75, а на нея са реагирали поне 200 

потребители.

24.08.2017

Въпреки това потребители във Facebook започват да 

споделят статията.



22Старо, но лачено

2015
По подобен начин се развива ситуацията и 

през 2015 г., когато новината е споделена във 

форума за пътешествия magelanci.com със 

заглавие „Призив за помощ“



23А всъщност...

06.09.2004
Първоизточникът е прессъобщение на 

организацията „На ТИ с ПРИРОДАТА“, 

публикувано преди 13 години. 

08.09.2004
Реакция и последствия има още тогава. 

Спасени са 12 кучета, които са осиновени от 

граждани и представители на „Екоравновесие“. 



24А всъщност...

2004
Обикновено търсене в Google генерира около 

345 новини и коментари във форуми през 2004 

г. 
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Perceptica

Ул. Кирил и Методий, 64

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

За контакти:

@PercepticaA

consulting@perceptica.com

@PercepticaAnalytics

mailto:consulting@perceptica.com

