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В началото бе словото…







Анализ на твърдения-дефиниция

Техника за анализ на думите, които хората използват, с цел да се открие 

скрита, липсваща и чувствителна информация, дали информацията, която 

лицето е предоставило, е вярна или невярна, както и конкретна 

информация за лицето и  взаимоотношенията му с другите.



Езикът е субективен

“МОМЧЕ”



Интерпретация 

АНАЛИЗ



ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

❏ Дезинформация е доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, 
представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода или съзнателно да се 
въведе в заблуждение обществеността, като последиците от това могат да бъдат във вреда 
на обществения интерес. (Съвместно съобщение до Европейския парламент, Европейския 
съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 
"План за действие за борба с дезинформацията" | Брюксел, 5.12.2018)

❏ Hевярна информация, умишлено и често тайно разпространявана (като чрез насаждане на 
слухове), за да повлияе на общественото мнение или да замъгли истината. (Merriam-Webster)

❏ ж. Книж.
1. Невярно, лъжливо съобщение, сведение, което цели да внесе заблуда. 
2. Съзнателно заблуждаване чрез даване на неверни сведения; дезинформиране. 
(http://www.onlinerechnik.com)



Компоненти на дезинформацията



Първичен анализ

❏ Източник 

❏ Намерения

❏Цел



Приоритетност

Начинът, по който говорещият започва изречението е от голямо значение. Първото нещо с което 
започва се нарича “приоритет” или нещото, което е важно за автора.  

“Хората винаги говорят първо за това, което им е най-важно!” 

Пример: 

Извадка от обаждане до 911 относно изчезнало дете 

“Ало...ъмм...да...бях заспала следобяд и когато се събудих детето го нямаше” 

Задача: Какъв е приоритета на автора?



Манипулативен език

Когато задаваме въпроси много често се задоволяваме с отговори, които са базирани на реторика, 
а не на предоставяне на информация. В АТ има правило, което гласи, че винаги трябва да 
внимаваме дали субекта ни предоставя информация или ни убеждава в информацията.
Фрази от типа на:

❏ “Бог ми е свидетел”; “Да пукна ако лъжа”; “Заклевам се във всичко”; “Абсолютно никога при 
никакви обстоятелства не бих/била...”

❏ Отговаряне на въпроса с въпрос. 
❏ Привличане към емоция.
❏ Хиперсъпричастност 
❏ Съгласие с вина



Генерален език 

В повечето пъти процесът на дезинформация е възможен и най-успешен чрез употребата на думи, 
чиято дефиниция и съдържание е неопределена или подлежи на субективна интерпретация. 

Пример: 

“Стол” 

“Справедливост” 

“Той е добър човек”



Отрицание

Има два вида отрицание- достоверно и недостоверно отрицание.

❏ Първия вид предполага употребата на частицата “НЕ” и референция към директното 

обвинение.

Пример:

- Ти ли открадна парите?

- Не, не съм откраднал парите.

❏ При вторият вид често се употребява дистанциращ език; друг въпрос; обвинение и други.

Пример:

- Ти ли ми взе ключовете за колата?

- Как ти дойде на ум, че аз съм ти ги взел? Аз да не съм крадец?



Пример: Мария Гиздева

На 25 юли 2016 г., 62-годишният Богдан Динев от Стара Загора, по-известен като Боню Фаса, почина 

в дома си на улица “Чая” от остра кръвозагуба, след като беше прободен с нож в дясното бедро. За 

деянието беше обвинена ученичката Мария Гиздева, която заяви, че Динев я е изнасилил и тя се е 

защитавала. 



Пример: Мария Гиздева



Благодаря за вниманието! 



Контакти: 
Е: forensiclinguisticsbg@gmail.com

T: +359 877 200 654 

mailto:forensiclinguisticsbg@gmail.com
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