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     Дигиталният свят, в който живеем, 

безспорно ни дава неограничена 

възможност да търсим, да четем и да 

знаем. Но в същото време 

информационният поток, който ни 

залива,  носи и неподозирана опасност –

да ни подведе, да манипулира 

съзнанието ни, да повлияе негативно 

върху нашите избори и нашите решения.  

   Свободата на словото и 
правото на всеки човек да 
бъде информиран, са едни 
от най-висшите ценности в 
демократичното общество.  

Ето защо – да бъдеш 
информиран, е не само 
право, но преди всичко 
отговорност. 
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      Дезинформацията е най-силното 
оръжие за манипулиране на обществото 
в съвременния свят. Тя е в състояние да 
изкриви представите ни, да отнеме 
надеждите ни, да предопредели 
решенията ни, да промени пътищата ни.               
Особено страшна е тя за нас, младите 
хора. Тези, на които бъдещето 
принадлежи. Тези, които трябва да 
осмислят вярно настоящето, за да могат 
да градят уверено бъдещето. 
      Често дезинформацията разколебава 
нашата вяра в държавата, в 
равноправието, в демокрацията. 
  

    Ако спрем дотук, е твърде 
вероятно да повярваме.  
     Но нашият избор е друг – да 
проверим наистина ли е 
достоверно всичко, което четем? 
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ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА СРЕЩУ СЕНЗАЦИОННИТЕ ЗАГЛАВИЯ 
 

   Статията представя данни за 
разходите на домакинствата 
през четвъртото тримесечие на 
2019 г., привличайки внимание  
с твърдението за  техния 
„осезаем“ ръст. Липсва 
съпоставка с доходите или 
посочен техен ръст. С доста по-
малък шрифт  е изписан, 
изваден от всякакъв контекст, 
общият доход на лице от 
домакинството. 
10%  - по-осезаем ръст от 12% ??? 
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Процентно увеличение на общ разход 
и общ доход средно на лице за 

четвъртото тримесечие на 2018 и 2019 
г. 
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   Според официалните 

статистически данни на 

НСИ ръстът на доходите на 

домакинствата  надвишава с 

2 процентни пункта този на 

общите разходи.  Факт, 

съвсем не маловажен в 

анализа на бюджета на 

домакинството. 

https://fakti.bg/bulgaria/447355-razhodite-rastat-osezaemo 

 

https://www.nsi.bg 
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ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА СРЕЩУ НЕТОЧНИТЕ ДАННИ 
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Сравнение на безработни лица в проценти за месец 
октомври 2019/2020 г. 
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     Статията цитира неточни данни – според 
официалната статистика на Евростат през 
месец октомври 2020 г. безработните 
българи са 177 000 – 5,4%. Прави 
впечатление, че част от данните са точни – 
брой лица и процентът на безработица само 
за 2019г., процентът на безработица  за 
2020г. само за Еврозоната.  Неточни са и 
данните за държавите с най-високи и най-
ниски нива на безработица за месец 
октомври 2020г. 

GEO/TIME Czechia Poland Netherlands Hungary Malta 

2020M10 3,1 3,2 4,3 4,4 4,5 

GEO/TIME Lithuania Italy Cyprus Spain Greece 

2020M10 9,3 9,5 10,3 16,3 16,4 
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https://industryinfo.bg/article/27317-evrostat-otchete-182-000-bezrabotni-u-nas-prez-oktomvri 

 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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         Според данни на Евростат  през 2018 г. 20,9% млади хора на  възраст 20-34 години  в 
България се намират извън системите на заетост, образование или обучение (NEET). Според 
данни на НСИ населението на България през 2018 г. наброява 7 000 039 души, като на възраст 
20-34 години са  1 206 874 лица. 20,9%  от общо 1 206 874 лица в посочената възрастова група 
са 252 237. В заглавието си статията увеличава броя на лицата с 47 763 , което е 3,96 % от 
населението на  възраст 20-34 години  в България през 2018 г. 
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ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА СРЕЩУ НЕВЕРНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ 

https://blitz.bg/ikonomika/300-000-mladi-u-nas-ne-uchat-i-ne-rabotyat-koy-e-vinoven_news682724.html 

 

https://www.nsi.bg/bg 
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Брой лица на възраст 20-34 г., които нито учат, нито 
работят през 2018 г. 
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Kолко често проверяваме достоверността на 
информацията, която достига до нас?  

    За нас, младите хора, социалните 
медии са неизменна част от 
ежедневието. Нашето средство за 
общуване. Но не само – те са и нашият 
основен източник на информация за 
света, в който живеем. И твърде често 
доверчиво приемаме прочетеното за 
абсолютната истина, харесваме и 
споделяме… Без дори да съзнаваме, 
сами се  превръщаме в канал за 
дезинформация, популяризирайки в 
мрежата чужди неверни твърдения и 
убеждения. А както е известно на 
всички -  една лъжа, повторена сто 
пъти, се превръща в истина. 
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Изрази чуждото мнение – спечели пари! 

       И още по-страшно – призивите да не споделяме своето, а 
да популяризираме чуждото мнение, вече се наричат „работа“ 
– с обещание за лесни и високи доходи. Просто да споделяме 
-  дори и да не го одобряваме, дори и да сме сигурни, че е 
погрешно, дори и да съзнаваме, че е лъжа. И постепенно, 
съвсем неусетно, но сигурно, се превръщаме в проводник на  
дезинформационния поток. 
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Призивът, който често 
виждаме в социалните медии: 

Не бъди безразличен, не споделяй, без да провериш 

достоверността на това, което ще 

разпространяваш. Без да си убеден, че си на 

страната на истината. 
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Лица, които четат онлайн новини като % от населението, 
използвало интернет през последните 3 месеца 

ЕС 
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      Дали намаляването на дела на 
хората, които четат онлайн новини, 
не се дължи на все по-нарастващата 
медийна култура на гражданите? На 
все по-критичното преосмисляне на 
новинарските статиии, на 
недоверие към всяка тиражирана в 
медиите „новина“?  

Защото сме дълбоко уверени, че 
само и единствено официалната 
статистика има последната дума в 
предоставяне и интерпретиране 
на данни, засягащи обществото и 
живота ни.  

Нашият призив: 
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          Все по-нарастваща е ролята на официалната статистика в съвременния свят, 

преизпълнен с данни. А за нас, младите хора, е от изключителна важност да 

развиваме своята  статистическа култура. Като граждани с активна и отговорна 

гражданска позиция да зачитаме Националната статистическа система в 

България, представена от НСИ и органите на статистиката като  неделима част от 

Европейската статистическа система. Да признаваме тяхното законно право да 

събират, обработват, анализират и разпространяват официална статистическа 

информация. Да вярваме в нейните основни принципи  - независимост, 

безпристрастност, обективност и надеждност. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat https://www.nsi.bg/ 

https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.nsi.bg/

