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Спасителното куче Трайън

чака да премине през зоната

за обеззаразяване при

калното свлачище след

търсене на жертви в Осо,

Вашингтон, 30 март 2014 г.

Снимка: Ройтерс

Снимка на уморено бяло куче с кални крака и

надпис "Това е Ангел, българско спасително

куче, след тежка работна нощ! Спасил е 10

човека! РЕСПЕКТ!!!“ се разпространява в

социалните мрежи и интернет медии след

опустошителното земетресение в Турция и

Сирия от 6 февруари 2023 г..

Публикацията във Фейсбук, внушаваща, че

това е кадър от търсенето на оцелели в

Турция (в Сирия не са изпратени български

спасителни кучета), е събрала над 1000

реакции, десетки коментари и споделяния. Тя

обаче е подвеждаща, тъй като се оказва, че

фотографията е стара и е направена при

други обстоятелства и в друго време.

Прилагане на обратно търсене на

изображението на бялото куче с калните

крака с инструмента TinEye показва

резултати, от които следва изводът, че това е

по-стара снимка. Тя фигурира в базата с

изображения на Alamy (виж долу).

НАЙ-

ПОСЕЩАВАНИ

Три
пространства ще
бъдат обновени
в Бургас

Три пространства

в Бургас ще бъда

обновени по

проект “Активни

квартали“  до

месец май. Той се

реализира от

сдружение "Бъди

активен".  Това

са..

 публикувано на
11.03.23 в 16:05

Форум за
активни
граждански
общности ще се
проведе в Бургас

В    Културен дом

НХК ще се

проведе форум на

тема: „Активни

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ


МУЗИКАЛНИ


https://tineye.com/
https://archive.ph/wip/7Is2G
https://www.alamy.com/tryon-the-rescue-dog-waits-to-go-through-the-decontamination-area-at-the-mudslide-after-searching-for-victims-in-oso-washington-march-30-2014-local-churches-offered-prayers-on-sunday-for-the-victims-of-last-weeks-devastating-mudslide-in-washington-state-and-words-of-solace-for-grieving-families-and-friends-many-of-whom-are-still-waiting-for-news-of-missing-loved-ones-reutersrick-wilking-united-states-tags-disaster-environment-animals-image378763614.html?irclickid=VU-V4CWGOxyNT07Xy90Us3MiUkA3eWwlgSWw3s0&utm_source=77643&utm_campaign=Shop%20Royalty%20Free%20at%20Alamy&utm_medium=impact&irgwc=1
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За снимката в Alamy се посочва, че тя е от 30

март 2014 г., като е направена от Рик Уилкинг

за Ройтерс. Описанието ѝ гласи:

"Спасителното куче Трайън чака да премине

през зоната за обеззаразяване при калното

свлачище след търсене на жертви в Осо,

Вашингтон, 30 март 2014 г.".

Същата снимка, подвеждащо е използвана и

от потребител в reddit.com на 7 февруари

2023 г. със заглавие: "Това куче, което

виждате, е помогнало да бъдат намерени

хора в района на земетресението в Турция"

(This dog you see helped �nd people in the

earthquake area in Turkey).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Снимката на бялото куче с кални крака е

истинска, но не показва българско куче

спасител на име Ангел. Следователно всяко

твърдение, че кучето от фотографията е

помагало за откриване на оцелели след

земетресението в Турция от 6 февруари 2023

г. е ПОДВЕЖДАЩО, тъй като кадърът е от

2014 г. и е направен в САЩ. Български кучета

спасители наистина участваха в мисията в

Турция и помогнаха за откриването на

оцелели, но кучето на снимката не е сред тях.

----------------------

Този материал е изготвен по проекта

"Пилотни радио-проверки на факти за по-

надеждна медийна среда" (#factcheckEI_BNR),

изпълняван от Фондация "Европейски

квартали:

Развитие на

активни

граждански

общности в

Бургас 2.0.“. По

време на него ще

се..

публикувано на
11.03.23 в 11:00

Христо Георгиев,

БМЧК - Бургас:

Щастлив съм, че
мога да помагам
на хората

Христо Георгиев е

областен

координатор на

Младежкия

червен кръст в

Бургас. Той е част

от организацията

от близо 7 години

и споделя, че се

е..

 публикувано на
12.03.23 в 17:00

https://archive.ph/8cRi0
https://www.europeaninstitute.bg/novini/pilotni-radio-proverki-na-fakti-za-po-nadezhdna-medijna-sreda-factcheckei_bnr/
https://www.europeaninstitute.bg/
https://bnr.bg/burgas/post/101791527/hristo-georgiev-bmchk-burgas-shtastliv-sam-che-moga-da-pomagam-na-horata
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https://www.europeaninstitute.bg/


3/13/23, 10:18 AM Тази снимка не е на Ангел, българско куче спасител след земетресението в Турция - Общество

https://bnr.bg/burgas/post/101777935 4/8

институт" и Българското

национално радио с

финансовата подкрепа на

Европейския фонд за медии и

информация (European Media

and Information fund) – EMIF.

Отговорността за

съдържанието, подкрепено от Европейския

фонд за медии и информация EMIF, е на

автора и може да не отразява позициите на

EMIF и партньорите на фонда – Фондация

"Калуст Гулбенкян" (Calouste Gulbenkian

Foundation) и Европейския университетски

институт (European University Institute).

Екипът на БНР за проверка

на факти поема

ангажимент за проверка на

твърдения, които могат да

подведат слушатели и

читатели по важни теми.

Сигнали можете да изпращате на имейл

reporter@bnr.bg Други материали от

Екипа за проверка на факти на БНР може

да прочетете на https://bnr.bg/factcheck

БНР подкасти:

 В центъра на системата

Има порочни практики при липсващите

лекарства

 Младите с име

Христо Русев: Показваме суровата

действителност

 Младите с име

Културните експерименти на Десислава

Панчева

Новините в развитие можете да следите и в

нашата Facebook страница, както и в Twitter.
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