
Пълният текст в сп. Теза, бр.8/2014 г. 

 

1 
 

Електронното управление като стратегия за превенция на финансовата 
киберпрестъпност 
 
Виктор Модев, ФРП 
 
 
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) вече сe използват 
във всички аспекти на живота – лични и професионални. Повечето 
организации, институции, сдружения и правителства днес зависят от 
компютърни системи, компютърни мрежи и интернет за извършването 
на прости и сложни операции, включително комуникация, взаимосвързани 
финансови трансакции и дори разпространяването на поверителна 
информация. Kомпютрите и интернет допринасят за нововъведения в 
медицината и други науки. В настоящето те са считани за основни 
удобства, както електричеството, водоснабдяването или телефона. По 
целия свят има около два милиарда потребители на интернет. Един на 
всеки четирима души използва социалните мрежи, а през изминалата 
година в световен мащаб електронната търговия между търговци и 
крайни потребители е надскочила хиляда милиарда щатски долара.1 
Успоредно с предпоставките, които революцията на информационните и 
комуникационните технологии е създала за развитие на обществото, тя 
създава предпоставки за явления, които го увреждат. ИКТ създава 
самостоятелно пространство за извършване на незаконни дейности, 
различно от физическата действителност, в което мащабите на вредите 
се изчисляват на милиарди долари на годишна база2. Технологиите 
съществено променят облика на престъпността и обуславят 
киберпрестъпленията като самостоятелен вид посегателства. 
 
 

 
1. Понятие за финансова киберпрестъпност 
Въпреки трудностите за извеждането на дефиниция, киберпрестъпленията 

като вид компютърни престъпления, имат за предмет или средство компютърна 
мрежа, позволяваща обмен на данни, използването на която е основен елемент от 
механизма на престъплението.  

Европейската конвенция за престъпления в кибернетичното пространство 
(ЕКПКП) не предлага определение, а типология на киберпрестъпленията. Този 
подход я прави, понастоящем, най-широко приеманият акт в сферата, обхващащ 
както престъпления против поверителността, целостта и наличността на 
компютърни данни и системи, така и компютърните престъпления, 
престъпленията, свързани със съдържанието и нарушението на авторското право 
и сродните му права. Поради липса на последвала актуализация, съществува цяла 

                                                           
1 Ecommerce Sales Topped $1 Trillion for First Time in 2012, eMarketer, 2013 - 
http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649. 
2 2012 Norton Study: Consumer Cybercrime Estimated at $110 Billion Annually, Symantec, 2012 - 
http://www.symantec.com/. 

http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649
http://www.symantec.com/
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съвкупност от неправомерни деяния, които са трудни за определяне и 
класифициране, чиято относимост към това конвенционално понятие е спорна. 

Понятието киберпрестъпления се използва в чуждестранната литература в 
по-тесен и в по-широк смисъл.  

В по-тесен смисъл, киберпрестъпление е всяко противоправно поведение, 
изразяващо се в извършване на електронни операции и насочено срещу 
сигурността на компютърни системи и на обработвани от тях данни3. Това 
определение обхваща деяния, като неправомерен достъп до компютърна система, 
незаконно прихващане и манипулиране на данни. Тази категория престъпления е 
обхваната от Глава Девета ,,А“ на Особената част на НК. 

В по-широк смисъл, киберпрестъплението е всяко незаконно деяние, 
извършено с помощта на или във връзка с компютърна система или мрежа, 
включително незаконно притежание и предлагане или разпространение на 
информация с помощта на компютърна система или мрежа4. В този по-широк 
смисъл, то обхваща всички видове престъпления, които могат да бъдат или са 
били извършени по начин, който ангажира компютърна система. Престъпленията 
против стопанството и против финансовата система, по смисъла на българския 
НК, когато са извършени чрез използването на компютри или мрежи (финансови 
киберпрестъпления), се обхващат от това по-широко понятие.  

Като наказателноправно явление, финансовата киберпрестъпност е 
насочена едновременно към обществените отношения, охраняващи стабилността 
на финансовата система на държавата, и към онези, които гарантират 
неприкосновеността на компютърните системи и препятстват използването им 
за извършване на незаконна дейност. Преценката, кой от двата обекта е водещ, 
обуславя и извода, дали явлението е вид финансова, или вид компютърна 
престъпност, от което ще зависят и някои подходи при справянето с него.  

В чуждестранната литература този спор не е разрешен. Тъй като повечето 
киберпрестъпления причиняват материални вреди, опити за извеждането на 
определение за тези от тях, които увреждат финансовата система, са били 
окачествявани като безпредметни и не са били развивани в дълбочина. Според 
алтернативния възглед, за финансови киберпрестъпления може да се говори като 
за отделен вид поради характерния специфичен мотив – получаването на 
материална облага или запазването на вече получена облага5. Трети, по-колеблив 
възглед приема, че финансовите киберпрестъпления включват новопоявили се 
престъпления и традиционни финансови престъпления, които вече се извършват 
чрез ИКТ. 

Подходът на българския закон е по-диференциран. Според него, 
определяща за вида на престъпленията е насочеността им към финансовата 
система. Киберелементът при тяхното извършване или е несъставомерен 
признак, свързан с modus operandi на деянието, или обуславя извод за извършено 
и компютърно престъпление в идеална съвкупност с финансовото. 

                                                           
3 Crimes related to computer networks, 10th UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders, 2000, A/CONF.187/10, pg. 5.   
4 Ibidem 
5 Financial Investigations and Confiscation of proceeds from Crime, Training Manual for Law Enforcement 
and Judiciary, R. Golobinek, CARPO-Council of Europe, 2003. 
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Тъй като киберпрестъпленията са свързани с използването на 
информационни системи или мрежи, престъпният механизъм разчита на 
глобалния обхват на интернет, на незначителните разходи за онлайн дейностите 
и на анонимността, с която последните могат да бъдат извършвани. Тези 
особености са вид криминогенни фактори, пораждани от пространството, в което 
оперират ИКТ, и които са най-благоприятни за най-често срещаните финансови 
киберпрестъпления – компютърната измама и изпирането на пари по електронен 
път6. 

 
2. Киберизмамата 
Компютърната измама (интернет измама, киберизмама), криминализирана 

у нас с чл. 212а НК, е най-често срещаното финансово киберпрестъпление. 
Нейният механизъм е съществено улеснен от привидностите, които се създават в 
пространство на бърз информационен обмен при висока толерантност към 
анонимността на автора на съобщенията, както и от субективни грешки, 
настъпващи в представите на участниците в това пространство поради разликата 
му с физическата действителност. Поради това схемата на киберизмамата често 
участва в схеми и на по-мащабни финансови престъпления – тя може да бъде 
например както предикатно престъпление на изпиране на пари, така и елемент от 
самото изпиране. 

Интернет е ориентиран към потребителя до такава степен, че всеки негов 
ползвател със средно ниво на компютърна грамотност би могъл да адаптира 
класическа измама за извършване по интернет и даже да автоматизира по-
голямата част от елементите й, за да намали ,,човешкия“ принос7. 
Киберпространството отваря врати към неограничен брой потенциални жертви. 
Само поглед върху броя вписвания в базата данни на адреси на електронни пощи, 
на които се изпраща спам, е достатъчен за илюстрация на виктимогенния 
потенциал на киберизмамата.  

Подготовката на електронния вариант на престъплението е и много по-
икономичен. Ако при класическата измама съотношението на направения разход 
към броя атакувани лица е грубо едно към десет, то при киберизмамата 
съотношението е едно към десет хиляди, а понякога разход дори отсъства.  

                                                           
6 Global Economic Crime Survey. Cybercrime: protecting against the growing threat, 
PriceWaterhouseCoopers, 2011. 
7 Opening Remarks by ITU Secretary-General, 2nd Facilitation Meeting for WSIS Action Line C5 - 
www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/sg-openingremarks-14-may-
2007.pdf. 

http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/sg-openingremarks-14-may-2007.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/sg-openingremarks-14-may-2007.pdf
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Схема на киберизмама в особено големи размери 1 
             В буквален превод LIBOR означава „Лондонски 
междубанков лихвен процент”, който на практика е плаващ, а не 
фиксиран. При него „Банка А” може да вземе кредит от „Банка Б” 
без риск от загуба. Поради доверието в банковите институции, 
които участват в неговото изчисляване, и в потенциала на 
плаващите лихвени проценти да защитават стойността на 
инвестиции, ЛИБОР е сред  най-широко използваните 
референтни курсове. С ЛИБОР са свързани около 800 000 млрд. 
щатски долара във формата на финансови деривативи, т.е. 
неговата величина предопределя печалбите и загубите по 
финансовите активи и техните стойности. ЛИБОР се изчислява 
ежедневно и е съставен от 150 лихвени процента, изчислени за 15 
различни срокове на кредити (15 периода от 12 часа до 12 
месеца) в 10 различни валути. Изчисляването на ЛИБОР става на 
базата на отговорите, получени от няколко банки (между 6 и 18) 
на запитване, гласящо: „При какъв лихвен процент бихте взели 
кредит в определена валута, за конкретен период от време от 
лондонска банка?” Банките подават стойности, на базата на които 
се изчислява средно равнище за деня.  Отговорите са се 
подготвяли от физически лица при условия на слаба регулация, 
което е създало възможност за извършване на киберизмама по 
два основни механизма.  
             Механизъм 1 
             Служители на различните банки, принадлежащи към 
ЛИБОР, поддържат връзка по електронен път и уговарят 
стойностите, които по-късно подават за съответен ден. 
Участниците целят да подобрят изгледа за финансовото си 
състояние и на сектора като цяло, тъй като показателите за 

кредитиране са индикатор за финансовата им стабилност – 
високи лихвени проценти са сигнал за слабост на банката-
кредитополучател. Поради това стремежът е към по-ниски 
показатели на участващите банки, в съотношение с тези на 
останалите банки. В този механизъм влиянието на лихвения 
процент е много голямо. 
             Механизъм 2 
             Служители от една банка се договарят относно подадената 
стойност на ЛИБОР за съответния ден. Индивидуалната банка 
цели да балансира своите ЛИБОР вземания и  задължения. Тук 
икономическият мотив е прехвърлянето на стопанския риск 
върху кредитополучателите.  
             Схемата ,,ЛИБОР“ се разгръща като вид вътрешнобанкова 

киберизмама. Група служители в „Банка А” определят чрез 

електронната кореспонденция стойността на ЛИБОР, която 

следва да се подаде същия ден. Банка А умишлено подава по-

ниска стойност (пр. 0,5 вместо 3), с която понижава величината на 

ЛИБОР за деня/седмицата/месеца. Банки Б-Е подават нормални 

стойности (пр. 1,2,4,5,6). Процентът ЛИБОР се изчислява, като 

най-ниската и най-високата  стойност (пр.0,5 и 6) не се вземат под 

внимание. Величината на ЛИБОР за деня спаднала (пр. с 0,5%) 

поради занижаването на стойността, подадена от Банка А. 

Както авторът, така 
и жертвите често 
предпочитат да останат 
анонимни в качеството си 
на пострадали от 
престъпление. 
Киберизмамата е 
престъпление с ниска 
разкриваемост поради 
демотивацията на 
жертвите да съобщават за 
нея. Поради своята 
икономичност и 
ефективност към голям 
брой пострадали, 
киберизмамата се 
проявява като 
продължавано 
престъпление най-често с 
малозначителен характер 
на отделните деяния, 
които правят вредата, 
понесена от отделните 
жертви, субективно 
пренебрежима за тях. 
Разследването е 
затруднено от 
характерната за онлайн 
потребителя 
неориентираност, когато 
става въпрос за защита 
във физическата реалност 
на права, накърнени във 
виртуалната реалност. За 
тази категория 
пострадали рискът от 
разгласяване на 
репутацията на жертва на 
измама се преживява като 
неблагоприятен и прави 
пострадалите 
неинициативни8. 
Механизмът на киберизмамата е извънредно динамичен и приспособим към 
променливостта на информационното пространство, постоянно поддържана от 
                                                           
8 Global Economic Crime Survey. Cybercrime: protecting against the growing threat, 
PriceWaterhouseCoopers, 2011. 
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развитието на технологиите. Случаят „ЛИБОР” (LIBOR – London InterBank Offered 
Rate), нашумял през лятото на 2012 г., е пример на киберизмама, който отлично 
показва как бързите промени в технологиите създават възможности за измамно 
облагодетелстване. 

 
3. Изпирането на пари 
Изпирането на пари по електронен път е второто най-срещано финансово 

киберпрестъпление9. Въпреки по-малкия брой докладвани случаи, то обединява 
международната общност, както никое друго престъпление поради необичайно 
големия размер на щетите, които причинява10.  

При електронното изпиране на пари прилагането на компютри и мрежи 
позволява на извършителите да се възползват от по-голямата анонимност, по-
високата скорост на трансакциите, липсата на териториални ограничения и в 
крайна сметка, трудната проследимост на схемата. Електронният вариант е 
значително по-ефективен, а по-малките разходи по организирането, 
управлението и поддържането му го правят и по-ефикасен. Мащабността на 
вредата и трудностите при разкриването му произтичат от практически 
необятните възможности за прикриване на произхода и движението на 
незаконно придобитите средства чрез редуване на физическо и виртуално 
движение. Възможността незаконни приходи да бъдат виртуализирани или 
трансформирани в електронни данни посредством закупуването на виртуални 
валути (пр. Биткойн11), виртуални ценни метали (пр. e-Gold) или друг актив, 
придобит чрез онлайн платформа за търговия, са само няколко от дълъг списък с 
примери12.  

 
Схема за изпиране на пари по електронен път13 
             Банка предлага онлайн услуги. Сметките на няколко клиента са „хакнати” и пари от тях са 
прехвърлени по сметки в други държави. Компютрите на жертвите са били заразени със 
злонамерен софтуер, който позволява ,,кражба“ на акаунт детайл заедно с друга лична 
информация (вероятно като част от „Ботнет”- мрежа от заразени компютри, които биват 
управлявани от друг компютър).  
             Международно разследване разкрива голяма и сложна система от парични мулета в най-

                                                           
9 J. Richet, Laundering Money Online: a review of cybercriminals’ methods, Tools and Resources for Anti-
Corruption Knowledge United, Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2013. 
10 R. Barone, Worldwide Anti-Money Laundering Regulation: Estimating Costs and Benefits, D. 
Masciandaro , 2008 - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1136107. 
11 Биткойн е виртуална валута, която няма статут на легално платежно средство в никоя 
юрисдикция и поради това не е официално регламентирана, но е широко използвана. На принципа 
на торентите, нейната основа не се намира в сървър, а съществува на P2P принцип, поддържана от 
компютрите на всички потребители. Тъй като нейното спиране е невъзможно, за държавните 
органи остава да насочат усилията си към нейното регулиране. Повече виж у Understanding 
cybercrime: phenomena, challenges and legal response, ITU, 2012. 
12 Форми на киберпрестъплението могат да включват: прикриване на незаконни средства под 
формата на собственост в онлайн игра, използването на ,,парични мулета“, на системи за бързи 
парични преводи (Western Union; Moneygram), на услуги за плащане в интернет (Paypal; Hawala), 
на интернет платформи за търговия (Auction House), на предплатени карти, на ваучери и др. 
Източник: Ibidem. 
13 Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction, Moneyval, 
2012. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1136107
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малко десет държави. Мулетата са набирани чрез спам на различни езици, който предлага лесна 
печалба на пари. Адресати, които са отговаряли на обявите, са били търсени през програми за 
интернет телефонни услуги (VoIP), а сметките за телефонните услуги са били предплатени с 
откраднати номера на кредитни карти. Мулета „първо ниво” са инструктирани да открият 
банкова сметка, по която са им превеждани пари. Тогава отново са инструктирани да теглят  
парите и да ги прехвърлят чрез компании за парични преводи до адреси в Източна Европа.  
             Мулета от „второ ниво”, предимно в Източна Европа, получавали паричните преводи и 
предавали парите в брой на трети лица – „събирачи”, които ги прехвърляли на четвърто лице – 
„електронен банкер”, който ги превръщал в eлектронна валута (WebMoney). В разглеждания 
случай „събирачът” получава 150,000 щ.д. в срок от два месеца. 
                Схемата включва манипулация на компютърни данни и достъп до системи, незаконно 
прихващане на данни, подправяне на данни, измама и изпиране на пари като организирана 
престъпна дейност.  
                Връзката между привидно несвързани маловажни случаи на измамни онлайн трансакции, 
която ги прави части от комплексна международна престъпна операция, става видима след 
паралелно разследване от прокуратури и полицейски власти в различни държави и възникнал 
при международното сътрудничество между тях обмен на данни.  
                 В тази връзка съвместните екипи за разследване (например чрез Евроюст) са високо 
ефективен метод за разкриване и доказване на такива схеми. По този конкретен случай в Белгия 
работят прокуратурата, полицията, финансовото разузнаване, дружества за парични преводи, 
банки и Европол. Информацията е събрана и анализирана от мултидисциплинарен екип от 
финансови следователи и следователи за високотехнологични престъпления.  
                Друг особено ефективен метод е следенето на паричния поток (движението). 
Разследването на паричните мулета се е очертало като най-обещаваща стартова точка за 
разкриването на комплексните престъпни операции – почти съизмеримо с 
високотехнологичното разследване. Въпреки трудното проследяване на интернет телефонията 
(VOIP), дружествата могат да предоставят информация за фиксираните телефонни линии или 
адреса, на който се изпраща фактура и към който се свързва интернет обаждане.  
               При разследването на сървъри и престъпни интернет сайтове, е било установено, че 
сървър е „хоствал” сайт, на който извършителите се упътвали към други сайтове, предлагащи 
инструменти за „хакване“ на системите на конкретни банки и списъците на потенциалните 
парични мулета, които са отговаряли на спам. 

 
4. Икономическите ефекти на финансовата киберпрестъпност 
И двата вида финансови киберпрестъпления, разгледани схематично по-

горе, активно допринасят за ,,високата“ киберпрестъпност, а като част от нея те 
оказват и пряко, и косвено влияние върху развитието на различни сфери на 
държавно управление.  

В повечето държави най-засегнатата сфера е икономиката, и по-конкретно 
цифровата икономика14. Киберпрестъпността влияе върху доверието в този 
сегмент, което се превежда в несигурност и недоверие у потребителите по 
отношение на  ИКТ, като инструмент за стопанска и търговска дейност. Силната 
зависимост на сектора от ИКТ позволява да се направи връзка между 
нестабилността в кибернетичното пространство и икономическа нестабилност.15  

Освен това, тъй като процентът, с който цифровите икономики допринасят 
за световното БВП, не спира да нараства, изводът, че доверието на потребителите 
                                                           
14Секторът от икономиката, функциониращ въз основа на ИКТ. Цифровата икономика също 
понякога се нарича Интернет икономика, Нова икономика, или Web икономика. От: “Empowering 
and Protecting Consumers in the Internet Economy”, OECD Digital Economy Papers, No. 216, OECD 
Publishing, 2013  -  http://dx.doi.org/10.1787/5k4c6tbcvvq2-en 
15 Press Information Bureau, Government of India, 
http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=96971 

http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=96971
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в ИКТ е от изключително значение за възстановяването на световната 
икономика, е правилен16.  

Индиректното влияние върху сектора може да бъде илюстрирано чрез 
пример. Когато търговец е увреден от киберпрестъпление, той търпи както 
финансови вреди, така и загуби на конкурентно предимство, на клиенти, 
партньори и пазарни дялове, на търговска репутация, които имат имуществен 
характер. Тъй като те увреждат стопанска дейност, която по определение не е 
еднократна или краткосрочна, имат отражение върху икономиката или неин 
сектор като цяло. Тези икономически вреди свиват например данъчно 
облагаемите приходи на търговеца, пазарния дял на дейността му, водят до 
съкращаване на работни места, отваряне на пазарни ниши за конкуренти, 
предлагащи по-нискокачествени стоки и услуги, и т.н. Комплексната вреда може 
да повлияе на вноса и износа, на съотношението на търсенето и предлагането, на 
структурата на пазара и поведението на стопанските субекти. Увреждането на 
репутацията на търговеца може да повлече понижаването на стойността на 
пазарните му продукти, но и на позициите му на борсата, което от своя страна, 
може да повлияе върху чуждестранните инвестиции, а евентуално и върху 
стойността на пенсионни или други фондове. Когато търговец претърпи парични 
загуби, те оказват влияние върху размера на платените данъци, но и пораждат 
пропуснати ползи по линия на възможности за инвестиции или получаване на 
кредити за разширяване на дейността, загуба на договорни отношения с 
партньори, отлив на квалифицирана работна сила и т.н. За държавата 
претърпяното от търговеца киберпрестъпление поражда допълнителни 
държавни разходи в процедури по реализиране на отговорност или обезщетения 
за безработица, които на свой ред влияят върху крайната й възможност да 
инвестира и да се конкурира с други икономики17. 

 
5. Други социалнозначими ефекти на финансовата киберпрестъпност 
Киберпрестъпността, като цяло, особено тежко уврежда правосъдието, 

което държи част от инструментите за справяне с нея.  
Киберпрестъпността затормозява функционирането на съдебните системи, 

които губят инициатива и ефективност в реакцията си срещу нея и така 
обществото губи важни стимули за законосъобразно стопанско поведение. 
Финансовата киберпрестъпност експлоатира не само разликата в стандарта на 
правосъдие и законодателна защита срещу определени форми на увреждане на 
отношенията в киберпространството, но и пазарни и икономически разлики, 
каквито винаги съществуват между отделните икономики и сектори и които 
често се променят. Концентрацията на киберпрестъпност е безспорен индикатор 
за слабости не толкова в пазарното функциониране, колкото в съдебната защита 
на съответния сектор. Поради това унифицираният подход, при който се 

                                                           
16“Lack of Trust in the Use of Personal Data Threatens to Undermine Digital Economy”, L. Jay-Kennedy, 
World Economic Forum, 2012 - http://www.weforum.org/news/lack-trust-use-personal-data-threatens-
undermine-digital-economy 
17 „The cost of cybercrime”, Detica & Cabinet Office, 2011 -
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60943/the-cost-of-
cyber-crime-full-report.pdf 

http://www.weforum.org/news/lack-trust-use-personal-data-threatens-undermine-digital-economy
http://www.weforum.org/news/lack-trust-use-personal-data-threatens-undermine-digital-economy
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60943/the-cost-of-cyber-crime-full-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60943/the-cost-of-cyber-crime-full-report.pdf
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гарантира еднаква по степен непропускливост на киберпространството по 
отношение на престъпна дейност, макар и не непременно с еднакви национални 
правни средства, е от особено значение18.  

Неефективното противодействие на правосъдната система в голяма степен 
зависи от недостига на капацитет, киберпрестъпленията да бъдат своевременно и 
адекватно разпознавани. Формираните показатели за престъпността и за 
функционирането на правосъдната система обикновено драматично изостават, 
спрямо развитието на киберпрестъпността. Достатъчната подготовка на 
правосъдната система и точната оценка на нейните възможности са неминуема 
необходимост, за да се избегне превръщането на предвидим ръст на 
киберпрестъпността в непреодолимо бъдещо препятствие. 

Особеностите на киберпрестъпността поставят определени наложителни 
изисквания и пред относимата законодателна дейност, които могат условно да се 
обособят в две групи. Първите възникват от естеството на киберпрестъпленията 
и киберпространството, а вторите са свързани с развитието на законодателството 
и технологиите на законодателния процес. 

Законодателят е затруднен, успешно да обхване многобройните начини, по 
които компютър или мрежа могат да бъдат използвани за извършване на 
престъпления. Интернет избягва потребността от личен контакт, гарантира на 
извършителите голям трафик на данни, много потребители и устройства и 
голяма скорост на обмен на данни, които да прикриват тяхната дейност и 
създават нови схеми за извършване на престъпления. Трудно може да се 
ограничи свободата на извършителите да се ползват от достъпа до мощни 
интернет търсачки и от инструменти за криптиране на комуникационни данни19. 
Поради това вредоносните деяния са трудни са описание и разграничаване от 
безвредните и от деянията, които случайно предизвикват вреда, отстранима по 
граждански ред. 

Класическото за наказателните системи забавяне между разпознаването на 
възможните злоупотреби с нови технологии и въвеждането на необходимите 
изменения в националното наказателно право при киберпрестъпленията е по-
сериозно и често води до състояние на дълготраен нормативен вакуум, в който 
този вид престъпност се развива на високи скорости и бързо се усложнява20. 

                                                           
18  Question for written answer to the European Commission Rule 117, Zbigniew Ziobro (EFD), EP, 2013 - 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-
001667&format=XML&language=EN 
19По смисъла на Конвенцията за борба с престъпления извършени в киберпространството, трафик 
данни (IPDR -  internet traffic and transaction data) са всякакви компютърни данни, свързани със 
съобщение чрез компютърната система, които се генерират от компютърна система, която 
формира част от веригата на комуникация, които указват произхода в съобщението, 
местоназначение, маршрут, час, дата, размер, продължителност или вида на основната услуга. 
Основният проблем със законодателство, регулиращо съхраняването на трафик данни е че то 
рядко е считано за докрай съобразено с изискванията, наложени от основните права на личен 
живот и защита на данни.  
Източник: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm 
20 Основни национални закони: НК, НПК, ЗМИП и ППЗМИП, Закон за застраховането, Закон за 
електронните съобщения, Закон за електронната търговия, Закон за закрила на класифицираната 
информация, ЗСРС, Закон за закрила на личните данни, Закон за електронния документ и 
електронния подпис, Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, 
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Самостоятелното изготвяне на нехармонизиран със законите на други държави 
законопроект рискува да породи същите ефекти като законодателното 
бездействие.  

 
6. Стратегиите за справяне: хармонизация, интеграция и електронно 

управление в рамките на международното сътрудничество 
Описаните специфични трудности позволяват на държавите да осъзнаят 

непродуктивността на самостоятелните действия в борбата срещу 
киберпрестъпността, както и значимостта на международното сътрудничество. 
На основата на международноправни споразумения, е възможно координирано и 
структурирано сътрудничество. Влизането в сила на Конвенцията за 
киберпрестъпленията инициира процес на хармонизация на законодателствата в 
материята, впоследствие продължил с редица последващи международни актове 
и обхванал близо петдесет държави – членки на Съвета на Европа, сред които и 
България. Успоредно с него, в юрисдикциите на държавите – членки на ЕС, тече и 
процес на интеграция със съответните актове на правото на ЕС21. Въпреки това, 

                                                                                                                                                                                     
Закон за публичното предлагане на ценни книжа, Закон за гарантиране на влоговете в банките, 
Закон за електронното управление, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, Закон 
за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Наредба №27/1999г. на 
БНБ за регистрация в БНБ на сделките между местни и чуждестранни лица, Наредба №28/1999г. 
на БНБ за презграничните преводи и плащания, Наредба №29/1999г. на МФ и БНБ за условията и 
реда за предоставяне на отчетите и декларациите за задълженията на  местни лица към 
чуждестранни лица, Наредба за износ и внос на валутни ценности, приета с ПМС № 4 от 1994г. 
21 Ратифицирани международни конвенции  и транспонирани директиви на ЕС: 
Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите  от престъпление, 
приета в Страсбург (1990 г.); Директива 91/308/ЕЕС на Съвета на Европейските общности за 
предотвратяване на използването на финансовата система за изпиране на пари; Европейска 
конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси (1994 г.); Европейска конвенция за 
екстрадиция (в сила за Република България от 1994 г.); Конвенция на ООН за борбата с 
незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (Виенска) (1998 г.); Конвенция на ООН 
срещу транснационалната организирана престъпност (от Палермо) (2000 г.); Препоръки на FAFT 
срещу изпирането на пари (КИ); Наръчник на ООН за превенция и контрол на компютърни 
престъпления (1994 г.); Десет принципа за борба с високотехнологични престъпления на Г8  
(1997 г.); Резолюция за борба с наказуемата злоупотреба с информационни технологии на ООН 
(А/RES/55/63)(2000 г.); Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност 
(2000 г.); Конвенция на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство 
(“Конвенция от Будапеща” ETS 185) и допълнителния протокол относно криминализирането на 
деяния от расистко или ксенофобско естество, извършени посредством компютърни системи 
(CETS 189)( 2001 г.); Препоръка на Съвета на ЕС относно мрежата от лица за контакт, достъпна  
24 часа за борба срещу престъпленията, свързани с високите технологии (2001 г.); Конвенция на 
Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от 
престъпления и относно финансирането на тероризма (“Варшавска конвенция”, CETS 198) 
(2005 г.); Регламентът на ЕС за сътрудничество между органите на национално ниво, отговорни за 
налагането на закони за защита на потребителя (2006 г.); Решение 2007/543/ЕО за 
присъединяването на България и Румъния към Конвенцията за създаване на Европейска 
полицейска служба /Конвенция за Европол(2007 г.); Решение на Съвета за укрепване на Евроюст 
(Европейско звено за съдебно сътрудничество) и за изменение на Решение 2002/187/ПВР; 
Директива (2005/60/ЕО) на Европейския парламент и на Съвета  за предотвратяване на 
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма и мерки за прилагане на директивата; Регламент (ЕО) №. 1781/2006 относно 
информацията за платеца, придружаваща прехвърлянето на средства; Регламент (ЕО)  
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разликата в скоростите на развитие на киберпрестъпността и на законодателната 
реакция срещу нея обуславят постоянно състояние на недостатъчна 
осъвремененост на нормативната рамка, независимо от нейния международен, 
европейски или национален произход и степен на нейната междудържавна 
уеднаквеност22.  

В този смисъл българското законодателство съответства на международни 
и европейски правни стандарти в материята, но това не е достатъчна гаранция за 
неговата ефективност срещу киберпрестъпността, както не е и във всички други 
държави. Актуализацията на нормативната рамка и постоянните усилия тя да 
бъде развивана и прилагана са много по-необходими в материята на 
киберпрестъпността, отколкото в други сфери на незаконни дейности.  

Повишаването на ефективността в противодействието на 
киберпрестъпността се изразява в подобряване на крайните резултатите, което в 
контекста на международното сътрудничество е възможно чрез обединяването 
на ресурсите и осигуряването на по-лесен и бърз достъп до информация и обмен 
на такава. Особеностите на държавния суверенитет и принадлежността на 
сътрудничещите си органи към определен държавен апарат предопределят този 
процес да се развива единствено в рамките на формални междудържавни 
отношения.  

В този контекст през годините все повече надежди се възлагат на 
електронното управление23.  

То може да бъде определено като приложение на ИКТ от държавен орган за 
управление или за предоставянето на обществени услуги, насочени към 
реализирането на определени управленски цели. Разглеждането на електронното 
управление като платформа позволява да бъде интегрирано в политиките срещу 
киберпрестъпленията. Основите за използването на платформата в тази насока са 

                                                                                                                                                                                     
№. 1889/2005 относно контрола на пари в брой, които влизат или излизат от Общността; 
Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във 
вътрешния пазар; Стратегия за безопасно информационно общество (2006 г.) (Резолюция 
2007/068/01 на Съвета на ЕС); Съобщение на ЕК "Към основна политика по отношение на борбата 
с престъпленията в кибернетичното пространство" (2007 г.); Съобщение на ЕК „Защита на Европа 
от широкомащабни кибернетични атаки и смущения: повишаване на готовността, сигурността и 
устойчивостта“ (2009 г.); Съобщение на ЕК относно ЗКИИ: „Постижения и предстоящи стъпки за 
постигане на сигурност в световното кибернетично пространство“ (2011 г.); Съобщение на ЕК 
относно „Стратегия по киберсигурност“ (2013 г.); Предложение на ЕК за директива за мрежова и 
информационна сигурност COM(2013) 48 final. 
22 Transborder Data Access: Strong Critics On Plans To Extend CoE Cybercrime Treaty, EDRI-gram, EDRI, 
2013 - http://www.edri.org/edrigram/number11.11/transborder-data-access-cybercrime-treaty 
23 Електронното управление е създадено, за да отговори на предизвикателства пред класическия 
модел на публична администрация: потребността от радикално увеличаване на продуктивността 
на публичните услуги; промяната на основата на взаимоотношенията с обществото, с цел 
постигане по-голямо задоволяване на постоянно растящите потребности; начертаването на нов 
организационен пейзаж на администрацията, който да позволи подобряването на работата; 
постигането на промяна в организационната култура, която да поражда информирани политики и 
управленска практика; и намирането на нов начин за конкуриране с частния сектор в 
привличането и задържането на квалифицирани кадри. Източник: ”Understanding e-Governance for 
Development”, Institute for Development Policy and Management, Richard Heeks, Information Technology 
in Developing Countries, Vo.11, No.3, 12.2001, IFIP - 
http://www.iimahd.ernet.in/egov/ifip/dec2001/article3.htm. 

http://www.edri.org/edrigram/number11.11/transborder-data-access-cybercrime-treaty
http://www.iimahd.ernet.in/egov/ifip/dec2001/article3.htm
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различните международни стандарти и най-вече Конвенцията за борба срещу 
престъпленията в кибернетичното пространство.  

Твърди се, че платформата може ефективно да подпомогне 
противодействието на разпространението на киберпрестъпността, тъй като 
самата платформата премахва ограничения, съществуващи за конвенционалното 
международно сътрудничеството, а благодарение на възможността платформата 
да надгражда чрез информатизация, автоматизация и трансформация, много от 
съществуващите инструменти за международно сътрудничество могат да бъдат 
прилагани по-бързо и компетентно.  

Информатизацията, или все по-широкото приложение на ИКТ във всички 
процеси, може да бъде представена посредством създаването на бързи и сигурни 
канали за информация, които спомагат човешките дейности. Информационните 
канали гарантират, че информацията, която достига до участниците, е достоверна 
и актуална, което дава възможност да се вземат добре информирани решения. 
Автоматизацията на процеси, традиционно изпълнявани от хора, като 
обработване на рутинни данни, повишава прецизността и корупционната 
устойчивост в сфери, в които не се изисква творчески или индивидуален подход. 
Трансформацията се състои в преосмислянето и подобряването на процесите, 
вследствие на станалите по-ясно видими слаби места и възможности за 
оптимизиране, следващи от информатизацията и автоматизацията.  Съвкупно 
тези три елемента позволяват една растяща способност за управлението на 
рисковете от киберпрестъпността24 и гарантирано спомагат за по-успешно 
разграничаване на законни от незаконни кибердейности, което в сферата на 
финансовите трансакции и стопанската дейност е относително по-лесно 
осъществимо, отколкото в други сфери (на личния живот на гражданите, 
например). 

Пример за това е изградената и функционираща без прекъсване мрежа от 
национални точки за контакт „24/7”. Мрежата 24/7 е изградена в върху система 
от услуги „правителство към правителство” (управленско измерение G2G), в 
изпълнение на изисквания на Европейската конвенция за престъпленията в 
кибернетичното пространство на Съвета на Европа. Мрежата цели да спомага 
разследвания на финансови и други киберпрестъпления, като разчита на 
използването на бързите средства за комуникация, точно и предварително 
дефинира функции и оптимизирани процеси.  

По-нататък приложението на платформата на електронното управление за 
справяне с киберпрестъпността и финансовата киберпрестъпност придобива още 
по-голям смисъл поради възможността посредством нея в колективните усилия 
безпроблемно да се включват частният сектор (стопанско измерение G2B) и 
гражданският сектор (гражданско измерение G2C). Във време, в което 
финансовата киберпрестъпност заема основен дял в световната незаконна 
икономика, познанията и опитът на финансовите експерти от частния и 
гражданския сектор правят междусекторното сътрудничество извънредно 
значим инструмент за превенция. То най-малкото ,,осветява“ незаконните пазари 
и дейности и ги разграничава от законните, като пречи на последните да 

                                                           
24 Ibidem. 
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взаимодействат с незаконните и така да създават сиви сектори. От гледище на 
държавата, мобилизирането на гражданския и частния сектор й предоставя 
съюзници със специфично присъщи ресурси, умения и визия. В тях текат процеси 
на технологично развитие, които са аналогични или много подобни на 
протичащите в сферата на престъпността, доколкото тези сектори се конкурират 
с престъпния и поради това натрупват експертиза, подходяща за развиване на 
политики по превенция и методики на разследване25. 

Към момента участието на частния и гражданския сектор не е 
задоволително, въпреки всеобщо споделеното разбиране за необходимостта от 
включването им по принцип26. Според представители на тези сектори, 
мобилизирането им в полза на политики срещу финансовата киберпрестъпност 
носи както ползи, така и загуби. Определени схеми на финансови 
киберпрестъпления могат да имат странично благоприятно влияние за развиване 
на пазарни предимства на законни предприятия, за създаване на пазари за 
специфични технологични иновации, за каквито няма търсене или които не са 
добре възмездени на законния пазар, но не са вредоносни сами по себе си, и т.н. 
Финансовата киберпрестъпност е и доставчик на продукти за гражданския сектор 
(например пиратски софтуер). Описаното е елементарен пример за ползи от 
финансовата киберпрестъпност, които препятстват активното включване на 
частния и гражданския сектор в държавните политики срещу нея. Друг мощен 
контрастимул е естествената за тези сектори въздържаност от твърде тясно 
сътрудничество с държавата и развиване на техни собствени стратегии за 
противодействие, които поради секторния си характер, са с ограничена и 
временна ефективност. Допълнително, платформата на електронното управление 
е полезна и с това, че премахва монопола на държавните институции върху 
изграждането и управлението на инструменти за борба срещу 
киберпрестъпността. Това позволява гъвкаво интегриране на приноса на частния 
и гражданския сектор, което е сред стимулите, те да сътрудничат на държавата и 
крайният резултат да е с по-високо качество, по-голяма устойчивост и по-ниски 
разходи на международното сътрудничество (пр. NC4-Cybercop). 

Приложението на платформата на електронното управление, като 
стратегия за превенция, е ценно също, понеже посредством нея международното 
сътрудничество се отваря за иновации. Сред най-сериозните препятствия пред 

                                                           
25 Този плюс важи по отношение на всеки инструмент изграден върху платформата на 
електронното управление, а неговото ефективно приложение може да бъде гарантирано, като 
залегне сред принципите на националните стратегии за киберсигурност чрез конкретни, 
измерими, постижими, реалистични и своевременни стъпки (SMART). Прототип на такъв 
инструмент е Инфрагард към ФБР, САЩ (Infragard), който работи на пресечната точка на 
публичния и частния и гражданския сектор, за да гарантира сигурността на критичната 
инфраструктура от заплахи, които могат да дойдат под формата на компютърни прониквания, 
физически нарушения на сигурността или други методи. Повече вж. Nineteen national cyber security 
strategies”, E. Luiijf; K. Besseling; P. De Graaf, Int. J. of Critical Infrastructures, 2013 Vol.9, No.1/2; 
InfraGard - A Partnership That Works”, 
http://www.fbi.gov/news/stories/2010/march/infragard_030810 
26 „Cybersecurity is Everyone's Business”, U.S. Dep. of Homeland Security, 2013 - 
http://www.dhs.gov/cybersecurity-everyones-business 

http://www.fbi.gov/news/stories/2010/march/infragard_030810
http://www.dhs.gov/cybersecurity-everyones-business
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съвместните действия против финансовата киберпрестъпност е поддържането на 
актуалността на международноправната регулация.  

Платформата на електронно управление предоставя на специализираните 
органи възможността да прилагат модерните технологии за анализ на големи 
масиви от данни (big data analysis) при извеждане на престъпни тенденции, 
заплахи и рискове. Ползването на големи масиви, вкл. събрани по линия на 
международното сътрудничество и свободния достъп до интернет, се налага 
поради разпръснатостта на информацията и все по-голямата организираност и 
квалификация на извършителите. Това е моделът на интелигентна 
самообучаваща се сигурност – технология, която използва схемите на данни и 
прилага информационно обработване, за да се преработи и произведе 
поведенчески анализ на базата на DNS трансакции, имейли, документи, данни от 
социални мрежи, пълни пакети данни за улавяне и данните за бизнес процеси, и 
то за години наред27.  

Като залага на облагите, предоставяни от приложението на ИКТ, за да 
преодолее някои от значимите предизвикателства, представяни от 
киберпрестъпността и в частност финансовите киберпрестъпления, 
електронното управление се очертава като една от перспективните стратегии за 
преодоляване на вече значимия проблем – финансовата киберпрестъпност.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Финансовата киберпрестъпност е пример за общественоопасна дейност, 

основана върху и използваща резултати от развитието на обществени сфери, 
които по принцип генерират общественополезен продукт. Това я прави 
специфична форма на напредничавост, увреждаща обществото, на която може да 
бъде ефективно отговорено с политики и практики със съпоставимо равнище на 
развитост, т.е. с конкурентни мерки. Доколкото този вид престъпност се захранва 
от същите сектори на развитие и внедряване на ИКТ, които захранват и 
законните сектори на държавния апарат, стопанската дейност и 
неправителственото сдружаване, между нея и тези сектори постоянно текат 
процеси, създаващи сиви зони на нерегламентирано взаимодействие. Високата 
ефективност на финансовата киберпрестъпност в много голяма степен зависи от 
способността на това явление да избягва разпознаването си като незаконно. 

                                                           
27 Инициатива, целяща постигането на съвместимост при световния обмен на данни, в основата на 
която е заложено предоставянето на публични данни в машинно четим (.xml) формат 
(http://www.opendatainitiative.org/). Към момента органът, който осъществява анализ на големи 
данни, е Центърът за синтез на данни (DFC) към новосъздадения Европейски център за борба с 
киберпрестъпления (EC3) на ЕВРОПОЛ. Същият планира да използва големите данни от 
международната информационна мрежа за борба срещу изпирането на пари (IMOLIN) и 
международната база данни срещу изпирането на пари (AMLID), съществуващи по линия на 
Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СПООН). Инструменти за осъществяване на 
електронно управление, посредством достъп до данни, споделяни между компетентни 
национални институции, с цел улесняването на тези посредством гарантирането на поток от 
информация, относно: особеностите на изпирането на пари според юрисдикция, развитието на 
законодателните рамки и за контактите на отговорните на транснационално сътрудничество 
органи. Източник: http://www.imolin.org/. 

http://www.opendatainitiative.org/
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Мерките за ефективно противодействие се основават на съчетание на 
международно сътрудничество и технологична конкурентност. В тази сфера 
последното развитие е свързано с въвеждането на модела на електронно 
управление, което преодолява редица традиционни пречки пред формирането на 
своевременен и компетентен държавен отговор, както и класическото 
обществено вярване, че противодействието на престъпността е работа само на 
държавата. 
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