
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

Открити въпроси  

Социологическото изследване по този проект беше проведено с учебна цел - с цел младите 

хора да се научат как се прави, какво ни дава и как трябва да се формулират въпросите по 

него. То няма представителен характер, поради което тук даваме само отговорите са 

откритите въпроси, посочени от участниците.   

 

Дайте пример за фалшиви новини:  

Животни намерени мъртви след тестване на 5G мрежа  

Икономиката на България се подобрява 

Например, че след влизането ни в еврозоната, еврото щяло да стане 10 лева 

Най-разпространеното име при новородените в Берлин миналата година е Мохамед 

Обявяване на грипна ваканция в български новинарски сайт  

Бойко Борисов продал химна на България  

Зараза на коронавирус в Българиоя  

Рапъра 50 цента на фестивала на лютеницата в град Първомай  

Бил Гейтс създава корона вирус, та да си продава ваксините  

Няма криза в България вече  

Имаше много такива около Брекзит, Сирия и Ирак 

Някоя известна личност е починала  

 

Ако зависеше от вас, какви мерки щяхте да вземете срещу фалшивите новини? 

Законодателни и административни мерки. Нека има инициативи и срещи с младите хора, 

още от по-ранна възраст за разясняване на вредата от фалшивите новини.  

Да ги забраня  

Аз бих предупредил хората да бъдат по внимателни, и да не вярват на всичко, което четат. 

Винаги да проверяват в други източници достоверността на информацията. Освен това, 

може да се образува специален екип от хора, който да следи за фалшивите новини и да 

публикува работата си ежедневно.  

Да ги изтрия 



Щях да свалям сайтовете за фалшиви новини и да обясня на хората защо дадена новина е 

грешна 

Бих подкрепил този сайт  

Сурови глоби и наказания за медиите  

Щях да препоръчам на всички да внимават какво четат.  

Затвор! 

Да се криминализира  

Щях да ги спра и да налагам санкции 

Щях да огранича разпространението им  

Бих издавал глоби за всеки сайт, който фалшифицира новините 

Създаване на неправителствени организации, които съобщават за фалшивите новини. 

Държавната намеса би ограничила свободата на словото и медиите.  

Щях да се опитам да огранича тяхното пускане в интернет и да изтрия фалшивите новини  

Да се създаде наказателен протокол  

Да се въведе в училище предмета „Медийна грамотност“. 

Съдът е правилната институция за справянето с такива проблеми  

Елиминация на източноците на фалшивите новини  

Бих съдил медиите  

Голямо наказание от типа на огромна глоба 

Щях да работя по разследване на фалшивите новини и блокиране на страниците, които ги  

публикуват.  

Бих съдил медиите  

Срещи с младите хора  

Използването на факт чекъри, ако не са непрофесионални или корумпирани  

Бих свалила всички фалшиви сайтове, които използват фалшиви новини  

Ще ги изтрия 

Ще забраня излъчването им  

Забрана на официалните медии да показват непроверена информация  

 



Защо са вредни фалшивите новини? 

Подлъгват хората и ги примамват 

Дезинформират народа; карат доверчивите хора да вярват в глупости 

Грешна информация  

Създават огромна дезинформация в обществото 

Защото могат да променят нашата представа по дадена тема  

Объркват населението  

Могат да бъдат опасни за здравето на хората  

Без истината не можем да вземаме правилни решения 

Защото манипулират човешкото мнение и изопачават истината 

Защото манипулират и водят до противопоставяне  

Тези, които са ги измислили (може би техните създатели), търсят последователи за това, 

което са измислили. Много често преследват свои нечисти цели. Използват неверни факти 

срещу свои конкуренти или хора, които иска да очернят.  

Фалшивите новини масово подлъгват и подвеждат хората да вярват в нещо невярно, а това 

от своя страна води до паника и уплаха, или каквато и да е емоция. А когато хората са 

емоционални, те действат прибързано и не  обмислят действията си. Това може да е много 

проблемно  

Глобалното мислене зависи от медиите  

Подкопават доверието в българските институции 

Формират погрешни представи и подвеждат хората към неправилни действия 

Защото объркват мисленето на хората  

Медиите трябва да отразяват важни за обществото събития, а не да разпространяват неверна 

информация за известни личности и други хора.  

Защото са глупости  

Карат ме да затъпявам  

 


