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АНАЛИЗ  

НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ,  

ТЕКУЩО ОТГОВОРНИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА 

КИБЕРСИГУРНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО НИВО, 

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА, НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ФУНКЦИИТЕ И КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ И 

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ СТРУКТУРИ,  

РОЛЯТА НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР И ГРАЖДАНИТЕ  

ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ,  

КАКТО И НОРМАТИВНО ЗАКРЕПЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ 

КИБЕРЗАПЛАХИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 
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1. Въведение 

Този документ е изготвен в изпълнение на договор № ОПДУ-01/15.04.2019 г. 

с възложител Сдружение „Международна академия за обучение по 

киберразследвания“ във връзка с изпълнение на Административен договор № 

BG05SFOP001-2.009-0084-C01 по проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива 

за повишаване на нивото на киберсигурност в България” по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор BG05SFOP001-

2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.  

Документът съдържа документален и експертен анализ на дейността на 

националните структури, текущо отговорни за различните проявления на 

киберсигурността на национално ниво, и по никакъв начин не изразява позиция на 

Управляващия орган на оперативна програма „Добро управление“ и Европейската 

Комисия, като предлага изводи/заключения за обхвата и практическата 

приложимост на нормативната база.  

 

Основни задачи на проучването е да анализира: 

 законодателната рамка в Република България; 

 нормативните изисквания за функциите и компетенциите на 

правоохранителните и правораздавателните структури; 

 ролята на частния сектор и гражданите при формиране на политики 

съгласно действащото законодателство и стратегически документи; 

 нормативно закрепените механизми за международно сътрудничество 

за най-често срещаните киберзаплахи на национално ниво. 

2. Национални структури 

2.1 Съдебна власт (прокуратура и съд) 

Съдебната система в България е съставена от районни, окръжни, 

апелативни и върховни прокуратури и съдилища. Производството има три 

инстанции. 

Има специализирани прокуратура и съд за дела в областта на 

организираната престъпност. Прокуратурата и съдилищата не са специализирани 

специално в областта на кибесигурнустта и кибепрестъпленията, а работят на 

базата на общите правила за определяне на юрисдикцията съгласно НПК. 
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Престъпленията по глава 9а „Компютърни престъпления“ са в 

компетентността на окръжните съдилища. Останалите компютърни престъпления 

по член 212а са от компетентността на районните съдилища. Когато 

престъплението е извършено от организирана престъпна група, то е от 

компетентността на специализираната прокуратурата и съд. 

2.2 Правоприлагащи органи  

Основната служба за борба с киберпрестъпността е звеното за борба с 

киберпрестъпността към ГДБОП. Дейността на ГДБОП е регламентирана в закона 

за МВР. Разполага с всички полицейски правомощия. Служителите на ГДБОП — 

МВР имат и разследващи функции. 

В рамките на ГДБОП-МВР функционира национална контактна точка по 

въпросите на задържането на компютърни данни и информация с непрекъснат 

режим на работа. 

  

2.3 Други институции 

Научно изследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) 

-  отговарят за криминалистичните становища за наказателните производства. 

 

CERT – България, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи 

и информационни системи” към Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщения (МТИТС). CERT Bulgaria е Националният Център за 

Реакция при Инциденти във Връзка с Информационната Сигурност. Мисията на 

центъра е да подпомага ползвателите на услугите му в извършването на 

проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в информационната 

сигурност и да асистира при разрешаването на такива инциденти в случай, че вече 

са възникнали. 

Центърът предоставя централизирана база данни с информация, свързана 

с осигуряване на сигурна и защитена информационна среда. Целите, които се 

поставят включват: 

 защита на информацията и технологичните активи; 

 ограничаване директното влияние на инцидентите в сигурността върху 

информационното общество; 

 помощ при възстановяване от инциденти; 

 оценяване на въздействието от инциденти в сигурността; 
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 събиране и разпространение на техническа информация, свързана с 

инциденти в информационната сигурност, както и с уязвимости в сигурността 

на системите и начините за предотвратяването им; 

 провеждане на изследвания, свързани с нови технологии в мрежовата и 

информационна сигурност; 

 провеждане на обучения, свързани с информационна сигурност и 

управлението на инциденти. 

  

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Дейността ѝ във връзка с 

противодействието на киберпрестъпността, е уредена в член 4, ал. 1, точка 9 

„застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности“ и точка 

10 „деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи“ 

от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и членове 104 и 105 

от Наказателния кодекс, във връзка с престъпления срещу Република България. 

ДАНС в сферата на киберсигурността отговарят за: 

 гарантирта правата на българските граждани, стопанския сектор и 

публичната администрация да обменят по свободен и сигурен начин 

информация в киберпространството и да повишават увереността си при 

използването на информационни и комуникационни технологии, като 

прилагат минимални основни нива на сигурност. 

 подобряват координационните механизми в сферата на киберсигурността, 

като определя ясни структурни връзки, правила и процедури за 

сътрудничество и обмен на информация. 

 реализират капацитета и да повишава способностите на държавните 

структури с отговорности в сферата на киберсигурността чрез целенасочени 

инвестиции и разширяване на съществуващото публично-частно 

партньорство с различни академични, стопански и неправителствени 

организации; 

 предотвратявта кризи и бедствия в киберпространството и преди всичко 

такива, които са свързани със стратегически инсталации и стратегически 

дейности; 

 определят ясен и съобразен със заплахите ангажимент на доставчиците на 

интернет услуги по отношение на сигурността на крайния потребител; 

 огуряват предвидимо национално киберпространство, устойчиво на 

вътрешно и външно деструктивно въздействие — „сигурна среда за 

реализиране на електронни услуги и електронно правителство“ чрез 
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интегриране на национални институции и организации, образование, 

промишленост и медии. 

 3. Правни аспекти 

 България е подписала Конвенция за престъпления в кибернатичната 

пространство на 23.11.2001 г. и я е ратифицирала на 7.4.2005 г. 

Конвенцията е в сила в България от 1.8.2005 г. 

 

 Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета относно атаките срещу 

информационните системи и Директива 2013/40/ЕС относно атаките 

срещу информационните системи 

 

 Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със 

сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография 

 

 Национална стратегия за киберсигурност - Стратегията сопредели 

националните приоритети в сферата на кибер сигурността и маркира 

средствата и целите, необходими да се разработят на национално 

равнище. 

 

 Национален Закон за киберсигурност 

 

 Наредба за минималните изисквания за мрежова информационна 

сигурност 

 Националната правна рамка съответства в пълна степен на 

предизвикателствата при разследването на киберпрестъпността, 

която през последните години по определение включва международен 

елемент. 

Леките наказания за престъпления по глава 9а (същински компютърни 

престъпления) от НК на Република България не позволяват при разследването им 

да се поиска от оператора, чрез съда, да запази или предостави услуга за достъп 

до електронни данни, включително за трафика, и да се използват специални 

разузнавателни средства, в съответствие с националното и международното 

право. Това се дължи на факта, че достъп до данните, необходими за 

разследването, може да бъде предоставен по член 159а НПК само в случай на 
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„тежко престъпление“. Същото изискване се прилага и за използването на 

специални разузнавателни средства по член 172, ал. 2 и 3 от НПК.   

„Тежко престъпление“ по смисъла на член 93, ал. 7 от НК е това, за което по 

закона е предвидено наказание „лишаване от свобода повече от пет години“, 

доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. 

 

Предвидените в глава 9а от НК санкции са глоба или лишаване от свобода 

за най-много три години. 

 

Друг проблем на българското законодателство е краткият срок за задържане 

на данните. Съгласно член 251б, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, 

данните за трафика може да се пазят от оператора, предоставящ услугата, само за 

период от 6 месеца. В много случаи жертвите на компютърни престъпления узнават 

за неразрешената намеса много по-късно – в края на този период или след 

изтичането му. При това положение правоприлагащите органи и прокурорите не са 

в състояние да съберат електронни доказателства.  

  

Финансови средства за превенция и повишаване на кибер сигусността: 

финансирането на тези дейности е основно по проекти и безвъзмездни средства от 

ЕС. Това е показателно за интереса на националните власти при осигуряване на 

необходимите средства за справяне с това явление. След последната атака към 

НАП през 2019г се забелязва рязко повишаване на интереса към увеличаване на 

финансовите средства и инвестиции за подобряване на нивото на кибер сигурност. 

3.1. Компетентност 

Съгласно общите принципи на НК на Република България наказателна 

юрисдикция е установена за деяния, извършени на територията на България, 

деяния, извършени от български гражданин, както и деяния, извършени от 

чужденци в чужбина, но засягащи интересите на Република България или на 

български гражданин, и деяния, извършени в чужбина от чужди граждани, когато 

това е предвидено в международно съглашение, в което участва Република 

България. 

Юрисдикция е установена и за престъпления, извършени само частично в 

България. 

В член 3 от българския НК е постановено, че кодексът се прилага за всички 

престъпления, извършени на територията на Република България (реален 
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принцип). В член 4 е установен личният принцип, което означава, че НК се прилага 

за българските граждани и за престъпленията, извършени от тях в чужбина. Има 

разпоредба и по отношение на чужденците, извършили в чужбина престъпление, с 

което се засягат интересите на България или на български гражданин или е против 

мира и човечеството, с което се засягат интересите на друга държава или чужди 

граждани. 

Въпросът за компетентността и юрисдикцията по отношение на престъпното 

деяние в случаи на трансгранично киберпрестъпление стои открит в България, 

както и в много други страни. Практиката е различна, като в някои случаи 

юрисдикцията се определя от местонахождението на извършителя в момента на 

извършване на престъпното деяние.  В други случаи юрисдикцията се определя в 

зависимост от местонахождението на използваната компютърна инфраструктура 

(сървър). Възможна е и промяна в юрисдикцията, когато компетентният съд или 

прокурор може да се определи съобразно местопребиваването на жертвата или 

свидетелите. 

3.2 Юрисдикция по отношение на компютърно престъпление, 

извършено в „облак“ 

  

Основните принципи на българското законодателство, определящи 

компетентността на българската държава за наказателно преследване на 

престъпни деяния, са установени в Глава първа, Раздел II от общата част на НК на 

Република България „Предели на действие на Наказателния кодекс“. Съгласно тези 

принципи НК на Република България прилага: 

o за всички престъпления, извършени на територията на страната, 

независимо дали са извършени от български или чужди граждани 

(член 3, ал. 1 НК): 

o към българските граждани, извършили престъпления в чужбина (член 

4, ал. 1 НК); 

o към чужденци, извършили в чужбина престъпления , с които се засягат 

интересите на Република България или на български гражданин (член 

5, ал. 1 НК); 

o в изключителни случаи български гражданин може да бъде 

екстрадиран в друга държава за целите на наказателно преследване 

само ако е предвидено в международен договор, по който Република 

България е страна (член 4, ал. 2 НК). 
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Тези принципи са приложими по отношение на компетентността на 

българските правоприлагащи и съдебни органи във връзка с компютърни 

престъпления, извършени в т.нар. облак (по смисъла на компютърни услуги в 

облак). В контекста на въпроса, тези принципи относно компетентността означават, 

че: 

а) когато български гражданин извърши незаконни деяния на територията на 

България или в чужбина, във връзка с данни, които се намират на сървър в 

чужбина, и тези деяния са престъпления съгласно НК на Република България, 

българската държава е компетентна за наказателното преследване. Ако 

престъпните деяния са засегнали правата и интересите на чужди граждани или 

друга държава и България получи искане за екстрадиране на определено лице, за 

да бъде съдено в друга държава, това може да стане само в съответствие с член 

4, ал. 2 НК (наличие на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл 

в сила за Република България). 

  

б) когато чужденец извърши компютърно престъпление на територията на 

Република България, той може да бъде предаден за наказателно преследване на 

друга държава по реда и условията на Закона за екстрадицията и Европейската 

заповед за арест. 

  

По отношение на събирането на доказателства с електронен характер, ако 

операторът, който предоставя услугата, се намира на територията на Република 

България, искането за запазване и/или предоставяне на нужната информация 

(данни за трафика) за целите на разследването се подава след като бъде получено 

разрешение от съда съгласно член 159а от НК на Република България и членове 

251б–251з от Закона за електронните съобщения. 

  

С цел бързо задържане на данни (съгласно членове 16 и 17 от Конвенцията 

относно киберпрестъпността), които се намират извън територията на Република 

България, се използват правомощията на контактната точка към  ГДБОП–МВР, 

която функционира с непрекъснат режим на работа, създадена по силата на член 

35 от Конвенцията относно киберпрестъпността. Впоследствие, за да бъдат 

използвани като доказателство в наказателното производство, по правилата на 

международното сътрудничество, до другата държава се подава искане за правна 

взаимопомощ за предоставяне на съхранените данни. Подобна е процедурата, 
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когато данни, необходими за водено в друга държава разследване, се съхраняват 

на сървър, който се намира на територията на Република България. 

  

4. Процедурни въпроси 

4.1 Оперативни затруднения и констатации 

 При интервютата с представители на държавните институции 

констатирахме някои практически трудности: 

 бавна процедура за осъществяване на правна взаимопомощ, която може да 

се отрази на ефективността на наказателното преследване 

 трудности при международното сътрудничество 

 законодателни пречки за осъществяване на ефективно производство 

 установяване на юрисдикцията 

 криптирането на данни 

Предизвикателства свързани с развитието на технологиите и 

идентифициране на лица и компютри 

 продължителността на криминалистичните експертизи над 6 месеца поради 

липса на човешки и технически ресурси. 

 липсата на достатъчно съдебна практика. 

4.2 Процесуално-следствени действия 

  

• Претърсване и изземване на информационни системи/компютърни данни; 

Претърсване и изземване на компютърни системи и данни се извършва само 

съгласно разпоредбите на членове 159, 160, 161, 162, 163 и 165 от българския 

наказателно-процесуален кодекс (НПК), след разрешение от председателя на 

съответния съд. Единствената хипотеза за извършване на претърсване и 

изземване на информационни системи/компютърни данни без разрешение от 

съдия е посочено в член 161, ал. 2 от НПК – в неотложни случаи, когато това е 

единствена възможност за събиране на доказателства за целите на водените 

производства. В този случай протоколът за извършените претърсване и изземване 
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се представя незабавно и не по-късно от 24 часа на наблюдаващия прокурор с цел 

одобряване от компетентния  съдия. 

• Прихващане в реално време/събиране на данни за трафик/съдържание; 

Прихващането на данни, трафик и съдържание в реално време (прихващане 

на трафик на данни в реално време) се извършва съобразно условията на 

прилагане на специални разузнавателни средства и се осъществява от Държавна 

агенция „Технически операции“ след получено от съдия разрешение. 

• Съхраняване на компютърни данни; 

Съгласно разпоредбите на член 251б от Закона за електронните съобщения 

(ЗЕС) доставчиците на далекосъобщителни услуги в България съхраняват 

идентификационни данни за крайните потребители за срок от 6 месеца и ги 

предоставят на разследващите органи за целите на разкриването и разследването 

на тежки престъпления. 

• Разпореждане за предоставяне на данни за трафик/съдържание; 

Съгласно разпоредбите на ЗЕС данните за трафика могат да се предоставят 

при наличие на разрешение от компетентния съд. 

• Разпореждане за предоставяне на информация за потребителите. 

 

Основна информация за потребителите, с изключение на данни за трафика, 

може да се поискат директно от полицията посредством мотивирано писмено 

искане. 

Други процесуално-следствени действия, предвидени в НПК или ЗЕС, които 

могат да бъдат използвани, са: 

 задължение за предаване на предмети, книжа, компютърни информационни 

данни, данни за абоната на компютърна информационна услуга и други 

данни, 

 предаване на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги, 

 претърсване и изземване, 

 задържане и изземване на кореспонденция, 
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 прихващане на електронни съобщения, свързани със защита на 

националната сигурност и опазване на обществения ред 

4.3 Криминалистични действия и криптиране 

  

В Научноизследователския институт по криминалистика и криминология 

(НИКК) към МВР работи звеното „Цифрови и комуникационни технологии“, което 

отговаря за криминалистичните изследвания. Звеното извършва следните видове 

криминалистични изследвания: 

 аудио и видео идентификация, 

 компютърни системи и мрежови устройства, 

 съобщителни устройства и електронни устройства (скимери, банкови карти, 

електронни платежни инструменти). 

Институтът използва наръчник за качеството, в което са включени образци, 

процедури и правила. Организацията на работата предполага автоматично 

възлагане и задължение за документиране на процеса, което гарантира 

интегритета на доказателствата. 

Представителите на института сигнализираха за някои трудности, свързани 

с големия брой искания от разследващите служби и с кратките срокове с оглед на 

капацитета му. 

 

Констатации 

 НИКК не разполага със специализирано звено за декриптиране. При 

провеждането на изследванията и изготвянето на експертизите може да се 

използват някои специализирани програми за декриптиране на 

информацията. 

 НИКК разполага с компютърна програма за възстановяване на пароли – 

Passware Password Recovery. Времето, необходимо  за възстановяване на 

някои пароли обаче е доста дълго и надвишава времето за изготвяне на 

експертизата. Освен това тази програма не покрива всички случаи на 

защитени с парола файлове. 

4.4 Електронни доказателства 

  

За събирането на електронни доказателства има специфични изисквания, 

така че да бъдат допустими в съда. По принцип електронните доказателства следва 
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да се събират от експерт с технически познания, така че да бъде запазен техният 

интегритет. Основната причина е, че тъй като данните са динамични, те трябва да 

бъдат събирани от експерт, за да се запази интегритетът им. 

Практикуващите специалисти считат обаче, че правилата за събиране на 

електронни доказателства следва да бъдат опростени. 

Друг проблемен въпрос е, че е невъзможно да се получи достъп до 

електронни доказателства, които се намират в друга държава или в облак. 

  

4.5 Защита на правата на човека и основните свободи 

  

Основните права и свободи на българските граждани са заложени и 

защитени с разпоредбите на Конституцията и със законови и подзаконови 

разпоредби. Нарушаване на неприкосновеността на личния живот, дома, 

кореспонденцията, данните, свободата на изразяване и т.н. могат да бъдат 

предприемани от правоприлагащите органи само с разрешение от председателя 

на компетентния съд за целите на разкриването и предотвратяването на тежко 

престъпление. 

  

В Конституцията е установен принципът, че посочените права не са 

абсолютни и в това им качество може да им бъдат налагани ограничения. 

Налагането на такива ограничения е възможно само в предвидените от закона 

случаи и при спазване на установените условия. 

  

Съгласно българското законодателство, ограничения на част от основните 

права и свободи, личния живот, дома, кореспонденцията и личните данни са 

допустими само за целите на разкриването и предотвратяването на тежко 

престъпление и след разрешение от председателя на компетентния съд. В 

България няма правни възможности за ограничаване на свободата на изразяване. 

  

Българското законодателство позволява ограничаване на част от основните 

права и свободи, напр. неприкосновеност на личния живот, дома, 

кореспонденцията и личните данни, но само за целите на разкриването и 

предотвратяването на тежко престъпление и след разрешение от председателя на 

компетентния съд. 
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Единственото тежко престъпление е създаването на детски порнографски 

материал[1], както и деянието, извършено при отегчаващите обстоятелства, 

посочени в член 319а, ал. 5 – неразрешен достъп, копиране и използване на 

класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена от 

закон тайна, което е довело до тежки последици. 

  

5. Ролята на частния сектор и гражданите при формиране на 

политики 

 5.1 Сигнализиране онлайн 

В повечето случаи засегнатите граждани и частният сектор (основно 

банковите институции) предоставят информация на компетентните 

правоприлагащи органи. Тази информация се предоставя под формата на жалби, 

сигнали или отговори на въпроси, получени от правоприлагащите органи. За да 

улесни сигнализацията на гражданите, отдел “Киберпрестъпност” при ГДБОП-МВР 

разбрати и поддържа вече повече от 10 години уеб сайт, който освен информативен 

и с цел повишаване на осведомеността сред гражданите, играе роля и на 

сигнализационна форма. На контактната форма всеки гражданин, институция или 

юридическо лице за секунди може да подаде сигнал за забелязана нередност, 

престъпление в интернет пространството или да подаде сигнал за извършено 

спрямо него компютърно или компютърно-свързано престъпление. Адресът, на 

който може това да бъде осъществено е https://www.cybercrime.bg.  

5.2 Роля на частния сектор 

Националните органи считат, че е налице достатъчно сътрудничество между 

частния сектор и правоприлагащите органи, провеждат се срещи и 

правоприлагащите служители се запознават с новите тенденции в областта на 

онлайн измамите с карти за разплащане, компрометиране на бизнес 

кореспонденция посредством техниката, известна като “човек по средата” (man-in-

the-middle) и други. 

За да се увеличи сигурността на безкасовите плащания и да се сведе до 

минимум уязвимостта на магнитните ленти, България е разработила и патентовала 

специална система SKIMPROT за защита на данните върху магнитни ленти. 

Технологията и продуктът са на разположение на картопритежателите. Компанията 
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разработчик на патентованата система в последните няколко години също така 

разработи и успешно внедри решение и за защита на т.нар безконтактни банкови и 

кредитни карти. Технологията на защита представлява карта/пластика с размерите 

на стандартна банкова или кредитна карта, която поставена в непосредствена 

близост от банковата карта излъчва защитен сигнал, образуващ т.нар “фарадеева 

клетка” и не позволява сигналът на безконтактната банкова/кредитна карта да бъде 

прочетен. 

В периода 2007–2008 г. е имало сериозно увеличение на нередовните 

онлайн трансакции чрез интернет банкиране. В резултат на това, след анализ на 

банковите институции и отправени от специализираното звено „Киберпрестъпност“ 

препоръки, са взети допълнителни мерки за засилване на сигурността, в т.ч. 

сигурността на програмните продукти на крайния потребител и допълнителни 

мерки, например устройства за удостоверяване (token), лични кодове, 

потвърждения чрез SMS и др. Към момента повечето престъпления се дължат не 

на нарушения на сигурността, а на небрежност на крайните потребители. 

Отчитайки и завишаване на нивата на подавани сигнали за компрометирана 

бизнес кореспонденция от страна на засегнатите компании, отдел 

“Киберпрестъпност” при ГДБОП-МВР възприе стъпки към сериозно повдигане на 

въпроса и на повишаване на осведомеността сред фирмите в България за 

възможната злоупотребя с тяхната бизнес кореспонденция като бяха организирани 

редица професионални срещи с представители на сектора и други правоприлагащи 

органи с бизнеса и с представители на частни компании, занимаващи се в сферата 

на киберсигурността, като на тези срещи бяха показани и анализирани типичните 

сценарии за реализиране на тези престъпни деяния и как фирмите да подобрят 

своята защита, давайки конкретни стъпки и насоки, 

 Заключения 

 ·  България е една от тринадесетте държави в света и седмата в Европа, които 

блокират уеб страници, съдържащи материали със сексуална експлоатация 

на деца. 

·  Българските органи блокират достъпа на уебсайта, съдържащ материали със 

сексуална експлоатация на деца, когато той не се намира на тяхна територия, 

или отстраняват този вид уебсайтове, ако те се намират на тяхна територия. 
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·  Инициативата за блокиране на уебсайтовете, съдържащи материали със 

сексуална експлоатация на деца, които не се хостват в България, се 

осъществява в партньорство с два от най-големите интернет доставчици и 

намерението на националните органи е да се разшири това партньорство, така 

че да обхване всички интернет доставчици. 

·  Екипът за оценка счита, че тази дейност за блокиране на уебстраниците за 

достъп е много ефективна, що се отнася до борбата с детската порнография, 

и поздравява правоприлагащите органи за ефективната им работа. Това е 

добра практика, която може да бъде споделена с други държави членки, така 

че да намери възможно най-широко приложение. 

·  Българският екип за реагиране при компютърни инциденти събира 

статистически данни за сигналите, подавани за кибератаки, и за докладвани 

инциденти. Тъй като екипът за реагиране при компютърни инциденти не 

разполага със собствена система за наблюдение, няма гаранции, че се 

регистрират всички инциденти. 

·  На национално равнище не съществува координиран мултидисциплинарен 

механизъм за реагиране при сериозни кибератаки. 

·  България не разполага със специализирана база данни за идентифициране на 

жертвите на киберпрестъпления. 

·  На практика са въведени някои специализирани мерки за избягване на 

повторно причиняване на страдания на пострадалите лица по време на 

наказателното производство (напр. ограничение на броя на изслушванията на 

дете жертва, запазване в тайна на самоличността им, специални мерки за 

защита по време на съдебния процес).  

·  На сексуалната онлайн експлоатация на деца се противодейства и чрез 

кампании за повишаване на осведомеността, организирани от 

правоприлагащите органи, по-специално в училищата. 

·  Звено „Киберпрестъпност“ към ГДБОП е разработило и поддържа два 

уебсайта, където се публикуват конкретни мерки с оглед гарантиране 

безопасността на децата, използващи интернет. Има и платформа, където 

могат да се подават онлайн сигнали и жалби. 
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·  Сътрудничеството между частния сектор и правоприлагащите органи 

функционира добре, доставчиците на интернет сигнализират на доброволен 

принцип за уебстраници, съдържащи материали с детска порнография. 

· Сътрудничеството с доставчиците на далекосъобщително оборудване е 

причина за някои трудности при получаването на техническите кодове, 

необходими за анализ на смартфони, а сътрудничеството с основните 

американски оператори е непостоянно. България е започнала диалог с тези 

структури и разчита основно на данните на Европол. 

·   Що се отнася до сигнализирането на онлайн измами с карти за разплащане, 

гражданите и частният сектор на доброволен принцип подават информация за 

инциденти и подават жалби. Въпреки това изглежда, че няма правно 

задължение за частния сектор да подава жалби или да предоставя 

информация. 

6. Сътрудничество с частния сектор 

  

Информацията, получена в GOVCERT–България за конкретни IP адреси в 

българското интернет пространство, които са източник или цел на кибератаки, се 

изпраща на съответните интернет доставчици. GOVCERT може да им препоръча, 

но не може да ги задължи да предприемат мерки за противодействие на тези атаки. 

  

Изрична отговорност за услугите, предлагани от интернет доставчиците, не 

е предвидена в националното право. От друга страна доставчикът на услуги е 

длъжен да блокира дадено съдържание, предоставено чрез неговата услуга, когато 

той е бил уведомен за наличието на незаконно съдържание. 

  

Националните органи са сътрудничили пряко с частните дружества, чиито 

централи се намират в трета държава. В някои случаи исканията са били изпратени 

директно на чуждите дружества, въпреки че те нямат представители в страната. 

Тук отново въпросът относно компетентността остава открит, тъй като в някои 

случаи е възможно да не се получи отговор. Националното законодателство не 

предвижда възможност за претърсване и изземване от разстояние. 

  

Правоприлагащите органи осъществяват постоянен обмен на информация 

на национално и международно равнище. Основната цел е своевременно 
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предоставяне на информация, поддържане на контакти с международните 

партньори по различните канали. Изпълняват се съдебно-следствени 

разпореждания, сключват се споразумения за СЕР, изпълняват се европейски 

заповеди за арест. Държавата има представители в международните 

правоприлагащи институции, което улеснява сътрудничеството. При нужда се 

организират оперативни срещи с международните партньори. 

  

ГДБОП работи с повечето големи интернет фирми, по-конкретно като 

използва обичайния им канал, предназначен специално за работа с 

правоприлагащите органи. ГДБОП използва и платформата на Европол (EPE), 

където има предоставени информационен наръчник и насоки за връзките с GAFA. 

  

Установен е диалог с основните международни социални медии като 

Facebook и Twitter, с които ГДБОП комуникира през портал, предназначен за 

правоприлагащите органи. Диалогът с Gmail и Microsoft е по-труден. 

  

Националните органи считат, че връзките с банките трябва да бъдат 

засилени допълнително: понастоящем ГДБОП се среща два пъти годишно с 

представители на банковия сектор.  

 

Сътрудничеството с международните производители на електронни 

комуникационни средства се развива по-трудно, тъй като тези компании 

обикновено нямат желание да разкриват всичките си технически характеристики, 

кодове и пр. 

  

7.Механизми за международното сътрудничество 

7.1 Правна взаимопомощ 

  

В България няма специална правна основа за предоставянето на правна 

взаимопомощ при киберпрестъпления, прилага се изцяло общата правна рамка. 

Министерството на правосъдието е определено за централен орган, 

отговорен за изпращането и отговарянето на искания за взаимопомощ в съдебната 

фаза и на исканията за екстрадиция по Конвенцията относно киберпрестъпността 
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и по Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси (с изключение 

на исканията за правна взаимопомощ в досъдебната фаза). 

  

Върховна прокуратура отговаря за получаването/изпращането на искания за 

взаимопомощ в досъдебната фаза и искания за временно задържане по 

Конвенцията относно киберпрестъпността, както и по Конвенцията за взаимопомощ 

по наказателноправни въпроси (по отношение на досъдебната фаза).  Органите, 

които вземат решения по исканията, са съответните съдилища или прокуратури с 

териториална компетентност за подаване и изпълнение на исканията.  Съгласно 

Конвенцията за правна взаимопомощ от 2000 г. исканията за правна взаимопомощ 

се подават пряко между компетентните съдебни органи. България приема и 

изпълнява искания за правна помощ, получени по факс и по електронна поща. Няма 

отделни органи, отговорни за получаването/изпращането на искания за правна 

взаимопомощ по отношение на киберпрестъпления. 

  

Различни процесуално-следствени действия може да бъдат извършени в 

зависимост от спецификата на случая. За някои от тях – претърсване и изземване, 

разкриване на банкова тайна, специални разузнавателни средства (наблюдение, 

подслушване, проследяване, проникване, белязване, проверка на кореспонденция 

и компютърна информация, контролирана доставка, доверителна сделка и 

разследване чрез служител под прикритие) се изисква разрешение от съответния 

съдия по искане от прокурор. С изключение на разкриване на банкова тайна, когато 

окръжният съдия се произнася по искане с мотивирано разпореждане в рамките на 

24 часа, за съответния съд няма фиксиран срок, в който да излезе с решение по 

поискани претърсване и изземване или за използване на специални 

разузнавателни средства. В тези случаи обаче съдът обикновено взема решение в 

рамките на няколко часа. 

 

Българските органи могат при необходимост да се обърнат към Евроюст за 

посредничество, ако случаят е в рамките на неговата компетентност. При 

необходимост се провеждат и неофициални консултации по телефона или по 

електронна поща. 

Националните органи все още не са имали опит с престъпления, извършени 

в „облак“, така че не успяха да предоставят конкретни отговори по този специфичен 

въпрос, свързан с правната взаимопомощ. 
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Взаимодействието се осъществява в рамките на полицейското 

сътрудничество с компетентните органи на държавите извън ЕС. Конвенцията на 

SELEC (Център за правоприлагане в Югоизточна Европа) предоставя добри 

възможности и е добър пример за сътрудничество с държавите от района на 

Балканите. Ефективността винаги зависи от готовността на държавата да 

сътрудничи активно в съответната област. 

  

Българските разследващи служби посочват, че съкратените срокове за 

запазване на данните (вследствие на решението на Съда на ЕС) също са 

попречили да се разследва кой използва даден IP адрес при някои международни 

случаи.  

  

Това положение води до факта, че престъпниците може никога да не стигнат 

до съдебен процес: пловдивският съд отбеляза, че през последните години само 

един от 17 случая на измама е стигнал до съда, а в останалите жертвите не са били 

установени или изслушани навреме. 

  

Твърде често те трябва да представят в съда само доказателства, които са 

събрани в България, поради което престъпниците са получили леки присъди. 

Забавянията при международната взаимопомощ по наказателноправни 

въпроси означават, че не е възможно преписките да се обработват в рамките на 

законоустановените срокове, предвидени за временно задържане (осем месеца 

съгласно националното право), дори когато разследванията засягат множество 

държави наведнъж (Германия, Франция, Испания, Швейцария и т.н.). Те 

предпочитат да използват съвместните екипи за разследване, които считат за 

подходящи за справяне с организираната престъпност. Според българите тези 

операции са от полза преди всичко за техните чуждестранни партньори. 

 Те биха желали Евроюст да участва по-активно, макар че личните контакти 

се смятат за полезни при улесняване на разследванията. Основните им партньори 

са Италия, Испания, Франция и Германия. 

  

7.2 Инструменти за взаимно признаване 

  

Не бяха предоставени конкретни статистически данни по отношение на 

прилагането на различните инструменти за взаимно признаване. Българските 
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органи нямат никакъв опит с използване на инструменти на ЕС за взаимно 

признаване във връзка с превенцията, разследването и наказателното 

преследване на киберпрестъпления. 

  

7.3  Предаване/Екстрадиция 

  

Съгласно членове 5 и 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед 

за арест, екстрадиция се допуска или може да се издаде европейска заповед за 

арест или да се изпълни предаване въз основа на европейска заповед за арест, 

когато деянието съставлява престъпление по българския закон и по закона на 

молещата държава и за него се предвижда наказание лишаване от свобода или 

мярка, изискваща задържане на лицето за не по-малко от една година. Екстрадиция 

се допуска и с цел изтърпяване на наказание лишаване от свобода или мярка, 

изискваща задържане на лицето, наложени в молещата държава за не по-малко от 

4 месеца. За европейската заповед за арест има изключения – не се изисква двойна 

наказуемост за престъпленията, изброени в член 36 от Закона за екстрадицията и 

Европейската заповед за арест. 

 

Деянията, които са характерни само за информационните системи, по-

специално онези, които са свързани с кибератаки, са наказуеми по членове 319а–

319е от НК. Правонарушител, който извърши такова престъпление, може да бъде 

екстрадиран само ако са налице основни елементи на престъплението и в резултат 

на престъплението са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки 

последици. 

  

Деяния, свързани със съдържанието, по-специално свързани с онлайн 

сексуално насилие над деца и детска порнография Тези въпроси са разгледани в 

член 159, ал. 3 от НК.  Престъпление по член 159, ал. 3 от НК е наказуемо с 

лишаване от свобода до три години, така че извършителят може да бъде обект на 

екстрадиране.  

  

Деяния, при които се използват компютърни/системи на информационните и 

телекомуникационните технологии като средство или крайна цел, по-специално 

онлайн измами с карти за разплащане, са наказуеми по членове 249 и 212а от НК. 

Компютърните измами се наказват с лишаване от свобода от две до осем години 
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съгласно член 249 и от една до шест години съгласно член 212а. В това отношение 

няма пречки за екстрадирането на лице, което е извършило престъпление като 

описаните по-горе. 

  

Искане за екстрадиция се подава в писмена форма от компетентен орган на 

молещата държава до Министерството на правосъдието на Република България. 

Допустимо е и подаването по дипломатически канали, чрез международната 

организация на криминалната полиция или други средства за комуникация.  

Искането за екстрадиция на лице, което е извършило правонарушение, наказуемо 

в български съд, се подава от Главния прокурор – за обвиняемо или осъдено лице, 

чиято присъда е влязла в сила, и от Министерството на правосъдието – за 

подсъдими лица, по искане на съответния съд. 

  

Европейска заповед за арест, издадена от компетентния орган на държава 

членка, се изпълнява от окръжния съд, на чиято територия се намира лицето. 

Европейската заповед за арест се получава пряко от окръжния съд по 

местонахождение на лицето, освен в случаите, когато се осъществява чрез ШИС, 

ЕСМ или Интерпол. 

  

Европейската заповед за арест в Република България се издава от 

съответния прокурор – за обвиняем или за осъден с влязла в сила присъда, и от 

съответния съд – за подсъдим. Не са предоставени статистически данни относно 

предаване/екстрадиране по случаи на киберпрестъпления. 

  

Заключения 

  

· Подходът към международното сътрудничество е прагматичен, 

изпълнен с готовност и откритост, особено по отношение на 

европейското сътрудничество. 

· Българската полиция сътрудничи тясно с Европол/Европейски център 

за борба с киберпрестъпността и Евроюст. 

· България има внушителен опит и постижения по отношение на СЕР в 

разследванията на киберпрестъпления. 

· Българските органи обаче считат, че правната взаимопомощ е твърде 

бавна на практика, което може да попречи на разследванията. 

Лишаването от свобода не може да надвишава 8 месеца в 
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досъдебната фаза, което може да създаде някои проблеми, тъй като 

разследванията може да се нуждаят от поредица проверки в 

множество страни. Продължителността и сложността на правната 

взаимопомощ не дава възможност за основни идентификации (напр. 

IP адреси). Освен това изискването да се установи жертва преди 

повдигане на обвинението, изглежда съставлява специфичен проблем 

в това отношение, особено когато жертвите се намират извън 

територията на страната. 

· България сътрудничи активно с ENISA, особено чрез участието си в 

обучения в областта на киберпрестъпността и други специализирани 

форуми. 

· ГДБОП участва активно в действията на EMPACT (по измами с карти 

за разплащане и кибератаки) и е участвал в работата по множество 

международни случаи на скимиране през последните години. В 

областта на борбата с детската порнография, ГДБОП изглежда добре 

интегрирана в международните механизми (използване на софтуер 

ICACCOPS, участие в проекта на Интерпол CAPSEND, тясно 

взаимодействие със схемата за безопасен интернет –SAFER 

INTERNET). Планира се създаване на национална база данни със 

случаи на детска порнография. 

· България има ефективно сътрудничество и с Интерпол, който 

предлага обучение за правилно използване на базите данни. 

 

8. Анализ на нивото на киберсигурност сред гражданите, 

ЮЛНЦ, бизнес организации и държавна администрация  

 

В периода 01.05 – 30.08.2019 г. беше проведено онлайн проучване за нивото 

на киберсигурност сред гражданите, ЮЛНЦ, бизнес организации и държавна 

администрация. Методологията на проучването и резултатите от него са изложени 

в отделен доклад.  

 

В резултат от анализа на проведеното проучване по целеви групи са 

изведени следните заключения: 

 

 Анализ на проучване нивото на киберсигурност на гражданите 
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Високо ниво на: 

 Използване на сложни пароли за интернет идентичности и компютър 

 Проверка и инсталиране редовно на налични обновления за 

приложенията на компютъра 

 Използване на силна парола за защита на WiFi мрежа 

 

Ниско ниво на: 

 Регулярно наблюдени на логовете на IDS/IPS или рутер за откриване 

на опити за атаки 

 Разделение на WiFi мрежата на такава за гости и лична 

 Разделяне на потребителските права на акаунтите 

 

 Анализ на проучване нивото на киберсигурност на ЮЛНЦ и бизнес 

организации 

  

Високо ниво на: 

 Използване на пароли с контролирано високо ниво на комплексност 

 Използване на специални профили за управление на 

административни права 

 Редовни автоматизирани резервни копия 

 

Ниско ниво на: 

 Криптиране на данните при пренос и съхранение 

 Провеждане на редовни тестове за външно и вътрешно проникване за 

идентифициране на уязвимостите и векторите на атака 

 Внедряване на процес за оценка на риска 

 

 

 Анализ на проучване нивото на киберсигурност на държавната 

администрация 

  

Високо ниво на: 

 Потребители с административен достъп използват специален или 

вторичен профил за административни дейности 

 Системните данни се архивират автоматично и редовно 
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 Поддръжка на точен и актуален списък на всички технологични активи 

 

Ниско ниво на: 

 Криптиране на данните при пренос и съхранение 

 Провеждане на редовни тестове за външно и вътрешно проникване за 

идентифициране на уязвимостите и векторите на атака 

 Внедряване на програма за повишаване нивото на информационна 

сигурност 

 

9. Препоръки за повишаване на нивото на киберсигурност 

сред гражданите, ЮЛНЦ, бизнес организации и държавна 

администрация, и препоръки за повишаване на нивото на 

киберсигурност 

Препоръки за повишаване на нивото на киберсигурност на гражданите 

 Регулярно наблюдени на логовете на IDS/IPS или рутер за откриване 

на опити за атаки 

 Разделение на WiFi мрежата на такава за гости и лична 

 Разделяне на потребителските права на акаунтите 

 

Препоръки за повишаване на нивото на киберсигурност на бизнеса 

 Криптиране на данните при пренос и съхранение 

 Провеждане на редовни тестове за външно и вътрешно проникване за 

идентифициране на уязвимостите и векторите на атака 

 Внедряване на процес за оценка на риска 

 

Препоръки за повишаване на нивото на киберигурност на държавната 

администрация 

 Криптиране на данните при пренос и съхранение 

 Провеждане на редовни тестове за външно и вътрешно проникване за 

идентифициране на уязвимостите и векторите на атака 

 Внедряване на програма за повишаване нивото на информационна 

сигурност 


