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Индекс на медийната грамотност 2022: Как започна всичко и как 

продължава?  
 

 Индексът оценява потенциалната уязвимост на 41 общества в Европа от негативните 

ефекти от фалшиви новини и свързаните с тях явления, като използва индикатори за 

медийна свобода, образование и междуличностно доверие. 

 Броят на държавите в Европа, включени в индекса за 2022 година е увеличен до 41, 

спрямо 35 държави, включени в предишните издания на индекса1.  

 Страните в Северна и Западна Европа имат по-висок потенциал за устойчивост на 

фалшиви новини поради по-добри резултати в областта на образованието, по-свободни 

медии и по-високо доверие между хората. 

 Държавите в Югоизточна и Източна Европа като цяло са най-уязвими към негативните 

ефекти от фалшивите новини и "пост-истината" поради контролирани медии, 

недостатъци в образованието и по-ниско доверие в обществото. 

 Свободата на медиите е ключова предпоставка за справяне с проблемите с фалшивите 

новини, включително в контекста на защитата на демокрацията. 

 Oбразованието остава съществен компонент в справянето с фалшивите новини, 

включително чрез осигуряването на целенасочено обучение по медийна грамотност 

както за младежи, така и за възрастни. 

 Тъй като образованието и повишаването на осведомеността остават дългосрочни 

решения, в краткосрочен план са необходими регулаторни мерки за справяне с ерозията 

на демокрацията и геополитическите предизвикателства. 

 

 

 

Контекст на новия индекс 
 

 

Преглед на терминологията и подходите 

 

През 2017 г., когато беше създаден индексът за медийна грамотност, „фалшивите новини“ и 

„пост-истината“ вече започваха да се превръщат в основен проблем в обществения дневен ред. 

През 2022 г., вече има редица проучвания, инструменти и политически подходи, които помагат 

за по-добро справяне с проблема. 

Предизвикателствата обаче също нараснаха с последователни вълни от събития през годините. 

Вниманието към фалшивите новини започна след президентските избори в САЩ през 2016 г. 

След това пандемията от Covid-19 от 2020 г. донесе със себе си „инфодемия“. Руската война 

                                                           
1 В допълнение в тазгодишното издание е направена и специална разширена класация, включваща още 
6 държави извън Европа, сред които САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Израел и Австралия. 
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срещу Украйна показа ясно, че „инфовойните“ са активна операция успоредно с провеждането 

на реалната война. Всички тези събития засилиха дезинформацията и заплахите, произтичащи 

от нея. 

През тези години експертите и вземащите решения се стремяха да идентифицират 

терминологията, вероятните причини и последиците от явленията. Европейският съюз2 създаде 

свои собствени дефиниции за „дезинформация“ и „мисинформация“, където 

„Дезинформацията е невярно или подвеждащо съдържание, което се разпространява с 

намерение да се измами или осигури икономическа или политическа изгода и което може да 

причини обществена вреда. Мисинформацията е невярно или подвеждащо съдържание, 

споделено без вредни намерения, въпреки че ефектите могат да бъдат вредни." 

Терминът „фалшиви новини“ все по-често е отбягван напоследък, тъй като се смята, че се с него 

се злоупотребява – включително от тези, които разпространяват фалшиви новини. Той обаче  

остават подходящ общ термин за описване на множеството прояви и проблеми, свързани с тях 

и затова се използва в този доклад . Терминът „пост-истина“ също остава полезен. Той е избран 

за дума на годината на Оксфордския речник през 2016 г. – прилагателно, дефинирано като 

„отнасящо се до или обозначаващо обстоятелства, при които обективните факти са по-малко 

влиятелни при оформянето на общественото мнение, отколкото призивите към емоция и лична 

вяра”. Този термин добавя необходимия психологически компонент в обясненията, което често 

може да се окаже удачно и необходимо. 

Един важен аспект, по който е постигнато повече или по-малко общо съгласие, е относно целта 

на дезинформацията. Смята се, че дезинформацията е насочена не толкова към убеждаване на 

обществеността в определена гледна точка, а по-често към всяване на объркване, недоверие 

сред хората и институциите и увеличаване на поляризацията в обществото. Тези ефекти на 

дезинформацията в демократичните системи се оказват особено вредни. 

При справянето с фалшивите новини обаче има присъщо напрежение - особено валидно за 

либералните демокрации, между необходимостта от ограничаване на дезинформацията и 

мисинформацията и между необходимостта от поддържане на свободата на словото. Това 

напомня за парадокса на толерантността, при който неограничената толерантност би довела до 

изчезване на толерантността. В случая, за да се съхрани либералната демокрация, която създава 

гаранции за свободата на словото, може да се наложат известни ограничения. Подобни 

ограничения вече съществуват в Европа по отношение на речта на омразата. 

 

 

Обсъждане на възможните решения 
 

Само преди няколко години постигането на решения за тези проблеми вероятно изглеждаше 

малко по-лесно. През 2018 г., докладът за медийната грамотност беше озаглавен „Търси се 

здрав разум“, тъй като здравият разум и благоприличието са естествените средства за защита 

срещу фалшивите новини и поведението, свързано с тях. Опитът обаче показва, че нещата не 

стоят по този начин. Освен това в предходни години ние подкрепяхме подхода за 

„образованието преди регулирането“, тъй като вярвахме, че образованието ще осигури 

                                                           
2 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation 
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„ваксинация“ поне срещу най-лошите ефекти от фалшивите новини, докато регулирането не ни 

изглеждаше ефективно и криеши рискове, свързани със свободата на словото.  

С времето разискванията относно подхода бяха разрешени, особено след като Европейският 

съюз реши да забрани излъчването на няколко руски телевизионни станции през февруари 2022 

г. Посочените причине бяха свързани с това, че „Руската федерация има участва в систематична 

международна кампания за дезинформация, манипулиране на информация и изопачаване на 

факти, за да засили своята стратегия за дестабилизиране на съседните държави, ЕС и неговите 

държави-членки.“ 3 Тук трябва да се споменат два важни аспекта. Първо, това не беше пълна 

забрана на всички руски медии, а само на няколко избрани. Този ход дори беше критикуван 

заради ограничената му полезност, тъй като остави незасегнати редица медии, които 

продължиха да излъчват. Второ, ЕС гарантира изпълнението на собствените си права и свободи, 

като уточни, че „в съответствие с Хартата на основните права, тези мерки няма да попречат на 

тези медии и техния персонал да извършват дейности в ЕС, различни от излъчване, напр. 

изследвания и интервюта”. 

 

 

Рискове за демокрацията 
 

Трудно е да се подценява опасността от фалшивите новини и свързаните с тях явления за 

демокрацията. Вече има широко разпространени дебати относно подкопаването на 

демокрацията4 и Европейският съюз свърза борбата с дезинформацията със своя Европейски 

план за действие за демокрация от 2020 г. и други политики като Закона за цифровите услуги. В 

него5 се казва: „Планът за действие предлага подобряване на съществуващия набор от 

инструменти на ЕС за противодействие на чужда намеса, включително нови инструменти, които 

позволяват налагането на последствия на извършителите. Комисията ще насочи усилията за 

преразглеждане на Практическия кодекс относно дезинформацията в съвместна регулаторна 

рамка на задължения и отчетност на онлайн платформите, в съответствие с предстоящия Закон 

за цифровите услуги.“ 

Изглежда, че социалните и онлайн медиите са надраснали вече периода на ентусиазъм, когато 

бяха разглеждани като инструменти за съживяване на демокрацията. Периодът 2008 – 2013 г. 

беше изпълнен с препратки към „Туитър революциите“ 6 и гражданската журналистика7, като 

два от примерите за такива положителни очаквания. В момента се дискутира най-вече за 

опасностите на социалните и онлайн медиите за демократичния процес. Най-крайният пример 

е така нареченият дигитален авторитаризъм, описан в доклада на Freedom House от 2018 г.: 

                                                           
3 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-

owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/ 

 
4 Като събитието Disinformation and the Erosion of Democracy by the Atlantic and the University of Chicago 
https://www.theatlantic.com/live/disinformation-democracy-uchicago-conference-2022/ 
5 European Commission, European Democracy Action Plan: making EU democracies stronger, 3 December 2020, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250 
6Blake Hounshell, The Revolution Will Be Tweeted https://foreignpolicy.com/2011/06/20/the-revolution-will-
be-tweeted/  
7 Jay Rosen (July 14, 2008). "A Most Useful Definition of Citizen Journalism". PressThink. Retrieved May 21, 2012. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-broadcasting-in-the-eu/
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„Дезинформацията и пропагандата, разпространявани онлайн, отровиха обществената сфера. 

Неконтролиранитото събиране на лични данни разруши традиционните представи за 

поверителност. И група от държави се движат към цифров авторитаризъм..." . 8. 

Наистина социалните и онлайн медии влошиха неимоверно проблема със създаването и 

разпространението на дезинформация в сравнение със ситуацията преди тях. В същото време 

тези медии не бива да се отричат без да се замисляме. Пълното отхвърляне не взима под 

внимание случаите, в които традиционните медиите са до голяма степен контролирани и 

медийната свобода е ниска. Тогава социалните и онлайн медии остават възможност за 

свободна информация и дебат. 

 

 

Глобални опасения и европейското мнение относно медиите и дезинформацията 

 

Индексът на медийната грамотност е създаден през 2017 г., като първоначално включваше 35 

европейски държави. През 2022 г. индексът е разширен с допълнителни държави в Европа до 

41, което позволява допълнителни сравнения. Новият индекс включва държавите-членки на ЕС, 

страните кандидатки за членство в ЕС и потенциалните страни кандидатки, бъдещите 

кандидатки, страните в по-тесни отношения с ЕС като Европейското икономическо пространство 

(ЕИП) и Швейцария, както и Обединеното кралство, бивша държава-членка на ЕС. 

С тази промяна и промените в контекста е удачно да се споменат няколко констатации от ново 

проучване относно дезинформацията като сериозен проблем за обществеността. Скорошно 

глобално проучване на 142 държави, наречено „Кой се страхува от фалшиви новини? 

Моделиране на възприемането на риска от дезинформация в 142 държави”9, изследва 

възприятията на интернет потребителите за рисковете, свързани с излагането им на 

дезинформация. Има няколко интересни констатации, които си струва се споменат тук, тъй като 

може да се отнасят и до резултатите на Индекса за медийна грамотност.  

Първо, проучването установява, че „хората, живеещи в страни с либералнодемократични 

правителства, са по-склонни да се притесняват от дезинформация, отколкото хората в страни 

без или с ограничени демократични институции“. Авторите предлагат обяснението, че 

дезинформацията е активно обсъждана тема в либералните демокрации. 

Второ, установено е, че загрижеността за дезинформация е по-висока сред хората с висше 

образование. Авторите допускат, че по-образованите хора имат по-високи дигитални умения и 

в по-голяма степен осъзнават риска от дезинформация. 

Трето, авторите установяват наличието на определени географски зависимости, включително 

”изненадващо ниски нива на загриженост относно дезинформацията в някои региони, като 

части от Централна Азия и Източна Европа, където свободата на печата е частично 

ограничена.”  

                                                           
8 Adrian Shahbaz, The Rise of Digital Authoritarianism, Freedom House 2018, 
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018/rise-digital-authoritarianism 
9 Knuutila, A., Neudert, L.-M., Howard, P. N. (2022). Who is afraid of fake news? Modeling risk perceptions of 
misinformation in 142 countries. Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review. 
https://doi.org/10.37016/mr-2020-97  
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Четвърто, авторите на изследването казват, че „възприемането на риска често не отразява 

действителния риск от среща с дезинформация“, особено „в части от Централна Азия и Източна 

Европа, където свободата на пресата е частично ограничена“ – т.е. обществеността в тези 

условия не е извънредно загрижена – или наясно – с дезинформацията, въпреки широкото и 

разпространение в тази среда. 

В допълнение, ново европейско проучване - News & Media Survey 2022 на Европейския 

парламент, обхващащо държавите-членки на ЕС, дава представа за медийното потребление в 

голяма част от континента, както и за въпроси, свързани с дезинформацията. Проучването 

установява, че телевизията, остава най-използваният и надежден източник на информация, като 

продължава да е най-често използваният медиен канал. 75% от анкетираните отговарят, че 

телевизията е една от най-използваните медии за достъп до новини през последните седем 

дни, като телевизията е най-често използваният медиен канал в повечето държави-членки. 

Използването на онлайн новинарски платформи е посочено от 43% от запитаните, а на радиото 

- 39%. Печатните медии остават източник за 21% от анкетираните. Социалните медийни 

платформи и блогове се споменават като източник от 26% от анкетираните. 

По отношение на доверието в медиите, 49% от респондентите избират обществените телевизии 

и радиостанции (включително онлайн присъствието им) като източник на новини, на който имат 

доверие, докато частните телевизии и радиостанции се споменават от 27%. Пресата 

(включително нейното онлайн присъствие) е доверен медиен източник за 39% от анкетираните. 

Интересно е да се отбележи, че има значителни разлики между държавите по отношение на 

доверието: 

 Във Финландия 73% от анкетираните се доверяват на обществените телевизии и 

радиостанции, докато това важи само за 22% от анкетираните в Унгария и 23% в Полша. 

 В Люксембург 63% от анкетираните се доверяват на печатната преса, но само 18% от тези 

в България и Полша имат доверие на печатните медии. 

Има и разлика във възприемането на излагането на дезинформация и фалшиви новини.  

Анкетираните в България са с най-висок процент на тези, които твърдят, че са били изложени на 

дезинформация през последните седем дни – 29% казват „много често“ и 26% казват „често“, а 

анкетираните в Холандия са най-малко склонни да кажат това – 3% казват „много често“ и 9% 

казват „често“. 

Освен това проучването казва, че образованието играе роля, тъй като увереността в 

разграничаването на истинските от фалшивите новини нараства с нивото на образование. 

 

 

Как се измерват предпоставките за медийна грамотност: 

методология на индекса  
 

Индексът на медийната грамотност се базира на модел за измерване по-скоро на 

предпоставките за медийна грамотност, а не на самата медийна грамотност като такава. 

Моделът съдържа редица показатели, които илюстрират потенциала за устойчивост на 

обществата към феномена „пост-истина“. В модела са включени няколко индикатора (вж. 
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таблицата), които се отнасят към различни аспекти на медийната грамотност и пост-истината. 

Основното допускане е, че нивото на образование, състоянието на медиите, степента на 

доверие в обществото и разпространението на новите форми за участие илюстрират наличието 

на медийна грамотност. 

Тъй като индикаторите са с различна важност, те са включени с различна тежест в модела. Най-

голяма тежест имат индикаторите за медийна свобода и тези за образование, като от тях 

четивната грамотност има най-голяма тежест, а индикаторите „е-участие“ и „доверие“ са със 

сравнително най-малка тежест спрямо другите. Индексът превръща изходните данни в 

стандартни точки (z-точки), изобразени на скала от 0 до 100 (от най-ниски до най-високи) и 

класира страните от 1 до 41 (от най-висока до най-ниска позиция).10 

Индексът на медийната грамотност е разработен от Институт Отворено общество – София, като 

първоначално обхваща 35 европейски държави с издания през 2017, 2018, 2019 и 2021 г. 11. Тази 

година броят на държавите беше разширен до 41 държави в Европа, за да се даде възможност 

за сравнение на повече държави и с малки промени в използваните източници, за да се 

приспособи методологията към допълнителните държави, включително и към такива извън 

Европа, включени в специална допълнителна разширена класация към тазгодишното издание 

на индекса. 12 

 

 

                                                           
10 Използваната методология и източници се базират на „Индекс на настигането“ на ИОО-София; 
последните използвани данни са не по-късно от 10 февруари 2021г.. Може да намерите описание на 
методологията в доклада "Running on Fumes: Findings of the European Catch-Up Index 2019", който се 
намира в секцията „Документи и връзки“ на страницата www.thecatchupindex.eu и 
https://osis.bg/?p=3601&lang=en . Липсващите данни са заменени като се използват процедурите за 
заместване, както е описано в споменатия доклад.  
11 You can find the latest edition Media Literacy Index 2021 at https://osis.bg/?p=3750&lang=en  
12 През 2021 г. г-н Джо Кар, доброволец за Media Literacy Now и директор в Cisco Systems, промени 
съществуващия модел на Индекса за медийна грамотност, за да включи и сравни по-голям брой страни 
по света. Анализът е публикуван от базираната в САЩ организация Media Literacy Now on 27 July 2021  
https://medialiteracynow.org/a-new-index-shows-that-the-us-scores-low-on-media-literacy-education/    

Тежест

Freedom of the Press, Freedom House 20%

Press Freedom Index, Репортери без граница 20%

30%

5%

5%

Дял на населението с университетско образование (Евростат) 5%

10%

Нови форми на участие

5%

Индекс на медийната грамотност

Индикатори

Медийна свобода

Образование

Таблицата показва методологията на Индекса на медийна грамотност с групите 

индикатори, източници и съответна тежест (важност). Данните се превръщат в 

стандартни точки от 100 до 0, най-висок до най-нисък резултат. 

Е-участие (ООН)

PISA, четене (ОИСР)

PISA, наука (ОИСР)

PISA, математика (ОИСР)

Доверие

Доверие в другите (доверие в хората) Евростат)

http://www.thecatchupindex.eu/
https://osis.bg/?p=3601&lang=en
https://osis.bg/?p=3750&lang=en
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Има няколко причини, поради които са избрани тези индикатори: 

Свобода на медиите. Свободата на медиите е съществен показател. Нарастването на 

фалшивите новини сред силно фрагментирания медиен пейзаж или сред откровено слаби и 

контролирани медии в някои страни съпътства влошаването на обществените и политически 

дебати и цялостното качество на демократичния процес. В модела, предложен в този доклад, 

се използват два общоприети индекса – на Freedom House и на Репортери без граници – за 

измерване на медийната свобода. В това отношение в дебатите се наблюдава известно 

разделение Изток-Запад. 

Образование. Образованието е друг съществен компонент. Например правителството на 

Финландия счита силната държавна образователна система за основен инструмент за 

противопоставяне на информационната война срещу страната, а „широко разпространените 

умения за критично мислене сред финландското население и съгласуваната реакция на 

правителството“ се смятат за ключов елемент за противодействие на фалшиви новинарски 

кампании. Като цяло се смята, че по-образованите хора са по-информирани, по-критично 

мислещи и е по-малко вероятно да попаднат в капана на измислени новини. 

Но има и по-сложен психологически механизъм. Проучване на Jan-Willem van Prooijen относно 

теориите на конспирацията установи, че по-образованите хора се чувстват по-контролиращи 

живота си, не вярват толкова много в лесните решения и имат повече аналитични умения. 13 

Включените в индекса показатели за образованието са резултатите от PISA свързани с 

функционалната грамотност при четене, природните науки и математиката, като в този случай 

на четенето се приписва най-голямо значение. PISA предоставя картина не само на 

постиженията на учениците, но и на общите резултати на образователната система в дадена 

страна. Индикаторът „записване във висше образование” също е включен, макар и с по-малка 

тежест, като показател за образование. 

Доверие в хората (междуличностно доверие). Доверието е друг важен аспект. Феноменът на 

пост-истината е съпроводен с изключително високи нива на недоверие към институции, 

мейнстрийм медии, политици, експерти. Теориите на конспирацията за функционирането на 

света едновременно отразяват и водят до ниско ниво на доверие в съществуващите институции. 

Настоящият модел използва свързан индикатор - „Доверие в хората“. Той измерва нивото на 

доверие в обществото и „отразява представата на хората, за това доколко може да се вярва на 

други хора“, според определението на ОИСР. По правило високото ниво на доверие е 

отличителен белег на успешните общества и може да е показател за развитието на 

гражданското общество. 

Е-участие. В допълнение, индикаторът „Електронно участие“ също е включен за измерване на 

използването на информационните и комуникационните технологии за подобряване на 

политическото участие, което позволява на гражданите да общуват помежду си, с избраните 

служители и властите. 

                                                           
13 Вижте “Why Education Predicts Decreased Belief in Conspiracy Theories” by Jan-Willem van Prooijen, 
Applied Cognitive Psychology, Appl. Cognit. Psychol. 31: 50–58 (2017). Published online 28 November 2016 in 
Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/acp.3301, and also James N. Druckman, The 
Politics of Motivation, 2012. 
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Нещата са сложни: няколко допълнителни бележки 
 

Както и в предишните издания на индекса, необходими са няколко допълнителни бележки. Има 

някои аспекти на дезинформацията и свързаните явления, които са много специфични и трудни 

за оценка. Както беше отбелязано, дефиницията на постистината в Оксфордския речник от 2016 

г. поставя силен акцент върху ролята на емоциите, като според речника това е прилагателно, 

дефинирано като „отнасящо се до или обозначаващо обстоятелства, при които обективните 

факти са по-малко влиятелни при формирането на общественото мнение, отколкото апелите 

към емоциите и личното убеждение”. 

Например, няма проста причинно-следствена връзка между образованието и пост-истината, тъй 

като има по-сложни психологически механизми, като например склонност към 

потвърждението. С други думи, хората понякога предпочитат или направо търсят информация, 

която потвърждава собствените им предубеждения, склонни са да отхвърлят доказателства, 

които не съвпадат с вече формираното им мнение и пренебрегват обективната точност. Освен 

това има цял набор от подробности, които трябва да се вземат предвид, когато се обсъждат 

дезинформацията, пост-истината и свързанити с тях явления. Например фалшивите новини са 

изфабрикувани новини и умишлено представяне на неистина като факт, който може да 

преследва политически или финансови печалби и не трябва да се бърка с „мързеливата 

журналистика“. 
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Новият индекс за медийна грамотност 2022: резултатите 
 

Финландия със 76 точки е първа в 

класацията в новия индекс за медийна 

грамотност 2022 от общо 41 страни. 

Следват Норвегия със 74 точки и 2-ро 

място, Дания със 73 точки на 3-то място, 

Естония със 72 точки и 4-то място, 

Ирландия и Швеция с подобни 

резултати от по 71 точки на 5-то и 6-то 

място. Класирането се извършва по 

скала от 1 до 41, от най-висока до най-

ниска позиция, а резултатите са от 0 до 

100, от най-нисък до най-висок 

резултат. 

В дъното на класацията Грузия с 20 

точки заема последното 41-во място, 

предшествана от Северна Македония и 

Косово с подобни резултати от 23 точки 

съответно на 40-то и 39-о място. 

Държавите в индекса също са 

разделени на клъстери с помощта на 

клъстерен анализ, който групира страни 

с еднакви характеристики по 

показателите на Индекса на медийната 

грамотност. Клъстерите са йерархични – 

от най-добре представящите се страни в 

1-ви клъстер, до слабо представящите 

се в последния 5-ти клъстер. Вторият 

клъстер е съставен от добре 

представящи се страни, докато 3-тият 

клъстер е „преходен“ с държави, които 

рискуват да паднат още по-надолу в 

класацията. Четвъртият клъстер е от 

вече проблемни държави, но все още не 

от тези с най-лоши резултати. 

 

Когато тези клъстери се поставят на 

картата, се вижда, че има определен 

географски модел. Най-добре 

представящите се страни в 1-ви клъстер 

се намират в Северна и Западна Европа 

и включват всички скандинавски 

страни, Холандия и Ирландия. 

Позиция         

(1-41)
Страна

Точки             

(100-0)
Клъстер

1 Финландия 76

2 Норвегия 74

3 Дания 73

4 Естония 72

5 Ирландия 71

6 Швеция 71

7 Швейцария 68

8 Холандия 66

9 Германия 62

10 Исландия 62

11 Великобритания 62

12 Австрия 61

13 Белгия 61

14 Португалия 61

15 Испания 59

16 Франция 58

17 Литва 58

18 Чехия 57

19 Полша 56

20 Словения 56

21 Латвия 54

22 Люксембург 54

23 Италия 50

24 Словакия 49

25 Хърватия 47

26 Малта 44

27 Унгария 42

28 Кипър 41

29 Украйна 39

30 Гърция 38

31 Румъния 36

32 Сърбия 35

33 България 33

34 Молдова 32

35 Черна гора 32

36 Турция 31

37 Албания 25

38 БиХ 24

39 Косово 23

40 Северна Македония 23

41 Грузия 20

5

Индекс за медийна грамотност 2022

1

2

3

4
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Вторият клъстер включва 

голяма част от Западна и 

Централна Европа. Третият 

клъстер включва страни от 

Южна (Италия, Малта, Кипър) и 

Централна Европа (Словакия, 

Хърватия, Унгария). Четвъртият 

клъстер включва предимно 

„разширените“ Балкани - от 

БиХ, Румъния и България до 

Турция и Молдова, както и 

Украйна. Последният 5-ти 

клъстер включва четири 

балкански и една страна от 

Южен Кавказ – Грузия – 

включена в индекса. 

Географските модели показват 

разделение изток-запад и 

север-юг, като балканските 

страни и Кавказ изостават. 

 

 

  



септември 2022 www.osis.bg 

 

12 
 

Различни фактори допринасят по 

различен начин за класирането на 

страните в новия индекс за медийната 

грамотност, както е показано в 

следващите таблици. Те представят 

оценките в групите индикатори 

(свобода на медиите, образование, 

доверие в хората и електронно участие) 

като сбор от стандартизираните 

резултати (100-0), умножени по тяхната 

тежест, както е обяснено в бележките 

към методологията. 

Когато се взема предвид само 

резултатът за свободата на медиите 

(резултатът е сбор от оценките на двата 

индикатора, използвани в индекса, 

умножени по тяхната тежест). Норвегия 

се издига до върха на 1-во място в 

класацията за свобода на медиите в 

сравнение с 2-ро място в общата 

класация на Индекса за медийна 

грамотност. Турция е в дъното на 

класацията на 41-во място в сравнение с 

36-то място в цялостния индекс 2022. 
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Образователната класация (сума от 

оценките на съответните образователни 

индикатори, умножени по тяхната тежест) 

поставя Естония и Финландия на 1-во и 2-ро 

място с идентични резултати от 34 точки, 

следвани от Ирландия (3-то място) и Полша 

(4-то място). Последните държави в 

класацията са Северна Македония (39-то 

място), Грузия (40-то място) и Косово (41-во 

място). 
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Класацията на доверието в хората 

показва Дания (1-ва), Норвегия (2-ра), 

Финландия (3-та), Ирландия (4-та) и 

Швеция (5-та) на върха на класацията. 

Албания (41-ва) е последна в 

класацията, заедно с Кипър (40-та), 

Гърция (39-та) и Грузия (38-ма).  
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В класацията за електронно участие има няколко европейски страни с еднакъв резултат от 4 

точки (с минимални разлики след 

десетичната запетая) - Естония на 1 

място, Великобритания на 2 място и 

Австрия на 3 място, следвани от Дания, 

Холандия, Полша, Финландия и Кипър 

(от 4 до 8 място). 

  

Е-участие 

позиция                         

(1-41)

Е-участие 

оценка                

(100-0)

Страна

Индекс 

позиция             

(1-41)

Индекс 

оценка    

(100-0)

Индекс 

клъстер       

(1-5)

1 4 Естония 4 72 1

2 4 Великобритания 11 62 2

3 4 Австрия 12 61 2

4 4 Дания 3 73 1

5 4 Холандия 8 66 1

6 4 Полша 19 56 2

7 4 Финландия 1 76 1

8 4 Кипър 28 41 3

9 3 Норвегия 2 74 1

10 3 Швейцария 7 68 1

11 3 Франция 16 58 2

12 3 Хърватия 25 47 3

13 3 България 33 33 4

14 3 Турция 36 31 4

15 3 Ирландия 5 71 1

16 3 Словения 20 56 2

17 3 Испания 15 59 2

18 3 Албания 37 25 5

19 3 Косово 39 23 5

20 3 Малта 26 44 3

21 3 Северна Македония 40 23 5

22 3 Швеция 6 71 1

23 3 Португалия 14 61 2

24 3 Италия 23 50 3

25 3 Сърбия 32 35 4

26 2 Украйна 29 39 4

27 2 Румъния 31 36 4

28 2 Гърция 30 38 4

29 2 Исландия 10 62 2

30 2 Молдова 34 32 4

31 2 Германия 9 62 2

32 2 Литва 17 58 2

33 2 Чехия 18 57 2

34 2 Люксембург 22 54 2

35 2 Словакия 24 49 3

36 1 Унгария 27 42 3

37 1 Белгия 13 61 2

38 1 Грузия 41 20 5

39 1 БиХ 38 24 5

40 0 Латвия 21 54 2

41 0 Черна гора 35 32 4

Резултат за електронно участие и класиране в сравнение с класирането 

и клъстерите по индекса на медийната грамотност за 2022
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Заключение: справяне с проблем в краткосрочен и дългосрочен 

план 
 

Резултатите от Индекса на медийната грамотност показват, че има най-много страни, които са 

потенциално по-уязвими към фалшиви новини в Югоизточна и Източна Европа. На тези  страни 

трябва да се обърне специално внимание, тъй като им липсват няколко условия, които се 

наблюдават от Индекса на медийната грамотност – качество на образованието, свобода на 

медиите, междуличностно доверие или комбинация от проблеми в тези области. 

Както вече беше отбелязано, Индексът на медийната грамотност традиционно се застъпва за 

„образованието преди регулирането“. Но както показват последните събития и практиката, 

образованието е необходимият, но дълъг път. Регулирането, включително на социалните медии 

и забраните в дадени случаи, се оказа необходимо, но като същевременно се защитават - 

доколкото е възможно - правата и свободата на словото. Правителства и субекти като 

Европейският съюз започнаха да обръщат внимание и да предлагат мерки като кодекси на 

поведение, технологични решения и не на последно място обръщайки внимание на заплахите 

за демокрацията и геополитическите предизвикателства, свързани с дезинформацията. Този 

подход е необходим, защото в противен случай се появява „парадоксът на толерантността “, 

когато правилата на либералната демокрация се използват за нейното подкопаване. 

Също така, както показва неотдавнашното проучване на Евробарометър, колкото по-високо е 

нивото на образование, толкова по-лесно се идентифицира дезинформацията. Но това включва 

както повишаване на функционалната грамотност като цяло, така и специализирано 

образование по медийна грамотност. Образованието и обучението обикновено се свързват с 

ученици и млади хора и това е, което вземащите решения и организациите правят първо. 

Няколко от наблюденията и проучвания обаче вече отбелязват необходимостта и търсенето на 

медийно и дигитално образование сред възрастните, включително обучение на обучаващите.  

Една важна бележка относно медиите и разграничението между традиционни и социални 

медии. Обръща се много внимание – и с право – на социалните медии, тъй като те се оказаха 

променящи играта по отношение на фалшивите новини и дезинформацията. Благодаряние на 

тях скоростта, лекотата и достъпът до разпространение на информация са безпрецедентни в 

човешката история. Автократичните режими се научиха да играят играта по-добре от 

гражданите и „цифровият авторитаризъм“ е във възход. В същото време социалните и новите 

медии не трябва да се разглеждат като единствено и само като „виновни“, тъй като има места, 

където те предлагат достъп до информация, която по други канаби би била недостъпна. 

Традиционните медии също не трябва да се оставят настрани. Както показва цитираното 

проучване за медиите и дезинформацията в ЕС, тези медии все още играят значителна роля. т.е. 

при нормални обстоятелства те предоставят надеждна, проверена информация и образоват 

обществеността. Вероятно един от аспектите на разделението Изток-Запад е, че в добре 

функциониращите либерални демокрации традиционните медии повече или по-малко се 

приемат за даденост и предизвикателството се вижда в социалните медии. Но в други страни, 

където свободата на медиите е ниска, много традиционни медии са част от екосистемата от 

фалшиви новини и дезинформация. 

Нещо по-лошо, в такива страни контролираните медии са симптом на по-голям набор от 

дефицити на демокрация или завладяване на държавата. За разлика от по-добре 
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функциониращите либерални демокрации, в тези страни механизмите за проверка и баланс не 

работят правилно, което изостря проблема с фалшивите новини. 

Има връзка между здравето на демокрацията и дезинформацията и тя ще остане. Справянето с 

„фалшивите новини“ – използвани тук като общ термин – ще изисква комбинация от 

обществени политики и действия на гражданите в обозримо бъдеще. 
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Приложение I: Индикатори, резултати и общо класиране в Индекса за медийна 

грамотност 2022 г 

 

 

  

Свобода на 

медиите, 

Freedom House

Индекс на 

свободата на 

печата, 

Репортери 

без граници

Резултат от 

PISA за 

грамотност 

при четен

Резултат от 

PISA за 

научна 

грамотност

Резултат от 

PISA за 

математичес

ка 

грамотност 

Дял на 

записаните 

висше 

образование

Доверие в 

хората

Електронно 

участие 

Общ 

резултат 

2022

Клъстер

Позиция               

(1-41)
Страна (0-100) (0-100) (0-100) (0-100) (0-100) (0-100) (0-100) (0-100) (0-100) (1 to 5)

1 Финландия 72 72 76 76 68 77 70 88 73 1

2 Норвегия 77 77 83 66 65 61 60 92 65 1

3 Дания 72 72 79 67 69 63 59 93 75 1

4 Естония 67 67 76 77 76 82 52 53 81 1

5 Ирландия 65 65 76 75 64 64 53 82 56 1

6 Швеция 73 73 76 69 65 66 55 82 50 1

7 Швейцария 71 71 66 69 72 64 41 77 65 1

8 Холандия 73 73 58 59 74 68 64 76 75 1

9 Германия 63 63 65 65 64 68 51 61 38 2

10 Исландия 69 69 66 54 61 53 55 82 42 2

11 Великобритания 57 57 59 68 65 69 44 59 77 2

12 Австрия 60 60 56 58 64 61 63 69 77 2

13 Белгия 72 72 60 63 68 66 57 53 21 2

14 Португалия 66 66 74 62 60 62 46 36 50 2

15 Испания 53 53 56 64 54 57 70 60 54 2

16 Франция 56 56 59 63 61 63 46 45 65 2

17 Литва 62 62 69 55 54 57 50 51 36 2

18 Чехия 62 62 62 61 64 65 44 40 34 2

19 Полша 46 46 37 72 72 72 47 43 75 2

20 Словения 59 59 42 64 69 70 55 44 56 2

21 Латвия 56 56 60 56 57 60 71 41 9 2

22 Люксембург 70 70 61 52 55 54 0 53 30 2

23 Италия 50 50 42 55 57 50 44 46 50 3

24 Словакия 56 56 59 46 57 48 25 41 30 3

25 Хърватия 38 38 45 56 45 52 46 33 63 3

26 Малта 59 59 30 41 50 44 43 46 52 3

27 Унгария 34 34 27 55 54 56 31 46 25 3

28 Кипър 59 59 38 29 39 35 65 26 73 3

29 Украйна 24 24 21 50 40 50 60 48 48 4

30 Гърция 34 34 20 45 39 42 100 27 44 4

31 Румъния 41 41 42 31 28 28 30 31 48 4

32 Сърбия 28 28 30 37 37 35 46 35 50 4

33 България 37 37 26 27 31 27 51 36 63 4

34 Молдова 20 20 51 29 23 29 36 31 40 4

35 Черна гора 34 34 39 28 28 23 34 41 3 4

36 Турция 0 0 0 50 40 50 91 33 63 4

37 Албания 26 26 22 20 31 24 36 22 54 5

38 БиХ 26 26 37 19 15 14 17 29 13 5

39 Косово 29 29 40 0 0 0 53 34 54 5

40 Северна Македония 10 10 42 14 9 21 22 34 52 5

41 Грузия 27 27 27 8 11 6 45 28 19 5

Индекс за медийната грамотност 2022: индикатори, резултати и общо класиране  

*Таблицата представя показатели, резултати и класиране на Индекса на медийната грамотност 2022 в оценки от 0 - 100 (от най-ниската до най-високата). Класирането се извършва 

по общия резултат за медийна грамотност, както е обяснено в методологията на индекса в този доклад. Данните бяха преобразувани в стандартизирани z-резултати, а липсващите 

данни бяха условно приписани съгласно методологията, описана в отчетите на Catch-Up Index, налични в документите и секцията с връзки на уебсайта www.thecatchupindex.eu и 

https://osis.bg/?p=4135&lang=en. Използвани са последните налични данни към 31 май 2022 г.

Показател/ Класация
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Приложение II: Източници и данни на Индекса за медийната грамотност 2022  
 

  

Скала от 0 

до 100 (най-

добра до 

най-лоша 

оценка)

Скала от 0 

до 100 (най-

добра до 

най-лоша 

оценка)

По-висок 

резултат е по-

добър, 500 е 

много 

добър, под 

300 е слаб

По-висок 

резултат е по-

добър, 500 е 

много 

добър, под 

300 е слаб

По-висок 

резултат е по-

добър, 500 е 

много добър, 

под 300 е 

слаб

В проценти от 

100 до 0 (по-

висок процент 

е по-добре)

Скала от 10 

до 0 (най-

висока до 

най-ниска)

Скала 1 to 0 

(най-висока 

до най-ниска)

Тежест на 

индикаторите
20% 20% 30% 5% 5% 5% 10% 5%

Австрия 22 76.74 484 499 490 86.47553253 49.8 0.9762

Албания 51 56.41 405 437 417 57.81314087 2.8 0.8452

Белгия 12 78.86 493 508 499 80.13816833 33.9 0.6548

БиХ 51 65.64 403 406 398 37.9199791 9.6 0.6071

България 42 59.12 420 436 424 73.37917328 17.1 0.8929

Великобритания 25 78.71 504 502 505 65.77336121 40.2 0.9762

Германия 20 82.04 498 500 503 73.52105713 41.6 0.75

Грузия 50 59.3 380 398 383 66.68921661 9 0.6429

Гърция 44 55.52 457 451 452 148.5308838 8.4 0.7857

Дания 12 90.27 501 509 493 81.83975983 73.9 0.9643

Естония 16 88.83 523 523 530 74.231987 33.9 1

Ирландия 18 88.3 518 500 496 75.17993927 62.8 0.8571

Исландия 15 82.69 474 495 475 77.58883667 62.3 0.7738

Испания 28 76.71 496 481 483 92.88234711 41 0.8452

Италия 31 68.16 476 487 468 66.0515976 26.6 0.8214

Кипър 23 65.97 424 448 439 88.48532867 6.6 0.9524

Косово 48 67 353 366 365 75.69882202 15.1 0.8452

Латвия 26 79.17 479 486 487 94.86453247 22.2 0.5833

Литва 21 84.14 476 481 482 72.00897217 31.7 0.7381

Люксембург 14 79.81 470 483 477 18.43000031 33.9 0.7024

Малта 23 61.55 448 472 457 64.87290955 27.2 0.8333

Молдова 56 73.47 424 421 428 57.97578049 12.1 0.7619

Норвегия 8 92.65 499 501 490 83.23069 72.1 0.9048

Полша 34 65.64 512 516 511 69.18402863 24.1 0.9643

Португалия 17 87.07 492 492 492 67.93070221 16.9 0.8214

Румъния 38 68.46 428 430 426 51.3538208 12.1 0.8095

Северна Македония 64 68.44 393 394 413 43.11650085 15.1 0.8333

Словакия 26 78.37 458 486 464 46.42901993 21.4 0.7024

Словения 23 68.54 495 509 507 77.88276672 25.3 0.8571

Сърбия 49 61.51 439 448 440 68.14311218 16.3 0.8214

Турция 76 41.25 466 454 468 115.0420609 14 0.8929

Украйна 53 55.76 466 453 469 82.67118073 28.4 0.8095

Унгария 44 59.8 476 481 481 52.44464874 27.2 0.6786

Финландия 12 88.42 520 507 522 92.95500946 68.4 0.9524

Франция 26 78.53 493 495 493 68.35790253 26.3 0.9048

Холандия 11 77.93 485 519 503 87.09784698 57 0.9643

Хърватия 41 70.42 479 464 472 67.72174835 13.6 0.8929

Черна гора 44 66.54 421 430 415 55.52653885 21.7 0.5476

Чехия 21 80.54 490 499 497 65.58698273 21.1 0.7262

Швейцария 13 82.72 505 515 495 63.30805969 57.1 0.9048

Швеция 11 88.84 506 502 499 77.32910919 62.8 0.8214

Данните се превръщат в стандартизирани точки, а липсващите данни се заместват като се използва методология, описана в докладите на 

Индекс на настигането, които се намират в секцията "документи и връзки" на страницата www.thecatchupindex.eu или на 

https://osis.bg/?p=3146&lang=en . Последните налични данни са не по-късно от 31 май 2022 г. 

Индекс на медийна грамотност 2022: източници и данни

Страна/индикатор

Freedom of 

the Press, 

Freedom 

House 

Press 

Freedom 

Index 

(Репортери 

без 

граници)

PISA, 

четене 

(OИСР)

PISA, наука 

(OИСР)

PISA, 

математика 

(ОИСР)

Дял на 

населението с 

университетско 

образование 

(OOН)

Доверие в 

хората 

(Евростат, 

др.)

Е-участие 

(ООН)
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Приложение III: Разширен индекс за медийна грамотност 2022 

Разширеният индекс за медийна грамотност за 2022 

г. включва шест допълнителни държави извън 

Европа – Австралия, Канада, Япония, Израел, Южна 

Корея и САЩ, към европейските страни, включени в 

редовния индекс за 2022 г. Страните, избрани за 

разширения индекс, са с демократична система на 

управление. Беше счетено, че включването в 

индекса на автократични или тоталитарни режими с 

изключително ниска или несъществуваща свобода 

на медиите няма да има смисъл, тъй като 

информацията в такива режими ще бъде почти 

напълно контролирана и манипулирана и „фалшиви 

новини“, „дезинформация“ или „мисинформация” в 

тези страни би означавало нещо съвсем различно. 

Резултатите от разширения индекс на медийната 

грамотност за 2022 г. показват, че повечето от 

допълнителните държави се представят много 

добре в класацията. Канада (7-мо място от 47 страни 

с 68 точки от общо 100) и Австралия (10-то място с 63 

точки) са най-добре представилите се в 

допълнителната група. И Канада, и Австралия се 

присъединяват към 1-вия клъстер от страни с най-

добри постижения, предимно северноевропейски 

страни. Южна Корея (17-о място) и САЩ (18-о място) 

са с еднакъв резултат от 60 точки, а Япония е на 23-

то място с 56 точки. И трите страни – Южна Корея, 

САЩ и Япония са във 2-ри клъстер с предимно 

страни от Западна и Централна Европа. Израел е на 

32-ро място с 41 точки и в 3-ти клъстър със страните 

от Южна и Централна Европа. 
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Индекс на медийната грамотност 

Доклад 

 

Този доклад представя резултатите за 2022 година на Индекса на медийната грамотност, който 

е проект на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт „Отворено общество – 

София“ (ИОО-София), подкрепен от Фондациите „Отворено общество“ (Open Society Foundations 

(OSFs). 

Изразените възгледи и мнения са на автора и не отразяват непременно позициите на ИОО-

София или OSFs. 

 

Може да намерите още информация на www.osis.bg  
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