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Съкращения 

AI – Artificial Intelligence, изкуствен интелект; 

CF – Citation Flow, метрика показваща потока на цитиранията; 

CSS – Cascading Style Sheets е език за описание на стилове; 

DDoS –  Distributed Denial of Service,  атака водеща до отказ от услуги; 

DA – Domain Authority, параметър за измерване авторитет на домейна; 

HTML – Hyper Text Markup Language, език за създаване на уеб страници; 

HTTPS – Hyper Text Trasnfer Protocol Secure, протокол за сигурен трансфер на 

документи в интернет; 

Info Ops – Information Operations, информационни операции; 

IoT – Internet of things, интернет на нещата; 

ЕW- Electronic Warfare, eлектронна война; 

ORM – Online Reputation Management, управление на онлайн репутацията; 

OSINT – Open Source Intelligence, разузнаване от открити източници;  

OPSEC –  Operations security,  операции по сигурността;  

PR – PageRank, специфична метрика (ранг) на търсачката Google;  

PA – Page Authority, авторитет на страницата; 

PPC – Pay Per Click, цена на клик при платена реклама; 

PSYOPS–Психологически операции; 

SEO – Search Еngine Оptimization, оптимизация на сайтове за търсачки;  

SMM – Social Media Mаnagement, оптимизация за социални мрежи;  

SERPs  –  Search Engine Result Pages, страниците с резултатите при търсене в 

Интернет търсачка; 

SSL – Secure Sockets Layer,  криптографски протокол  клиент-сървър; 

TF – Trust Flow, метрика за измерване на доверието; 

TR – TrustRank, ранг на доверието; 

URL – Uniform Resource Locator, стандартизиран уникален адрес,  сочещ към 

онлайн ресурс. 
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Увод 

Знанието е сила, a интернет е най-голямото хранилище на 

човешкото знание! В Световната мрежа и в частност българското 

интернет пространство има много бази данни, уебсайтове и 

социални медии, където потребителите намират информация, 

комуникират един с друг и дори влияят на действията на обществото.  

Използването на тези средства може да доведе до някои негативни 

ефекти за националната сигурност и неблагоприятни последици за 

интересите на държавата. Независимо от това, те предоставят и 

редица възможности за постигане на целите на дадената страна.  

Целта на настоящата монография е да предостави актуална 

картина на потенциалните заплахи в Българското интернет 

пространство, да анализира влиянието им върху националната 

сигурност, възможностите на уеб технологии за предотвратяване 

или ограничаване на тези заплахи и да очертае основните сценарии 

за защитата на националната сигурност. 

Изложението е структурирано в две части. В първата част са 

представени характеристиките и е предложена класификация на 

източниците на заплахи в интернет за националната сигурност. Във 

втората част се анализират интернет инструментите и 

възможностите за тяхното използване за защита на интересите на 

държавата.  
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1. Рискове и заплахи за националната 

сигурност в интернет 

Съвременният човек живее в условия, характеризиращи се с бърз 

растеж и развитие на информационно-комуникационните технологии, 

които революционизираха начина по който хората, обществата и дори 

държавите взаимодействат помежду си. С навлизането на 

информационното общество ние все по-често общуваме, работим, 

играем, търгуваме, обучаваме се, управляваме и воюваме едни с други 

по начини, които не бяха възможни преди двадесет години. Днес ние 

не можем да си представим живота без интернет, който придобива 

толкова важно значение за съвременното общество, колкото 

електричеството, пътищата и водоснабдяването. Световната мрежа 

интернет се превърна в елемент на националната сигурност на 

страните!  

Мрежовите информационни системи се използват за насърчаване 

на икономическото развитие, в научните изследвания, социално-

културните отношения, за укрепване на военните и отбранителните 

системи, в електронното управление на правителствата, в новите 

типове медии, които преместват отразяването на действителността в 

интернет пространството. 

Този нов свят изпълнен с цифрова информация става все по-

зависим от употребата на мрежовите информационни системи и 

никак не е безопасен.  

Заедно с положителните си страни, технологичното развитие 

доведе със себе си множество уязвимости и злонамерени заплахи 
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под формата на киберпрестъпления, кибертероризъм, кибератаки,  

кибервойни, опасност от изтичане на чувствителна информация или 

дезинформация и фалшиви новини, манипулиращи съзнанието на 

хората.  

Всичко това налага постоянно да се наблюдава, анализира и 

прогнозира развитието на глобалната мрежа за да се неутрализират 

негативните ефекти за националната сигурност и неблагоприятни 

последици за интересите на държавата1.  

Успоредно с това задълбочените и актуални познания за интернет 

пространството предоставят забележителни възможности за постигне 

на националните цели, чрез ефективно разпространение на 

съдържание, подобряване на представянето на правителствените 

институции, укрепване на геополитическата позиция на държавата и 

нейното международно доверие.  

1.1. Основни дефиниции в интернет 

В публичното пространство съществува припокриване на 

понятията киберпространство, интернет пространство и 

информационно пространство, като често те се използват 

взаимнозаменяемо дори в официални документи, поради това се 

налага да се направят някои определения.  

Според национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива 

България 2020“ киберпространството е интерактивна среда от 

електронни мрежи и информационна инфраструктура включително 

интернет, телекомуникационни мрежи, компютърни системи, 

                                      
1 Доктрина на въоръжените сили на Република България, София,  2017 
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вградени процесори и контролери, които се използват за създаване, 

унищожаване, съхранение, обработка, обмяна на информация, 

управление на обекти, системи и услуги за потребителите2.  

Световната мрежа интернет е глобална система от свързани 

компютърни мрежи, която служи за отдалечен достъп до голямо 

разнообразие от информационни ресурси и услуги. Към месец 

декември 2017 г. в нея има над 3,8 милиарда потребители, които всяка 

секунда правят по 2,3 милиарда търсения. Google е индексирала 1,3 

милиарда уебсайта. Facebook има два милиарда активни потребители, 

като всеки един от тях има средно 130 приятели и всяко влизане в 

сайта му отнема средно по 23 минути3. По данни на Националния 

статистически институт за 2017 г. цели 67,3% от българските 

домакинства имат широколентов достъп до интернет, като 98 % от 

тях използват Google.BG за търсене на информация в световното 

интернет пространството4. 

Информационното пространство се отнася до зоната на 

разпространение на информацията като цяло, чрез всички налични 

канали (телевизия, радио, вестници, списания, академични дебати и 

интернет), които въздействат на човешкото съзнание и затова е обект  

на информационна война5. "Терминът информационна война може 

да се определи като използване на информационни технологии и 

                                      
2  Национална стратегия за киберсигурност  „Киберустойчива България 2020“, София: 

Министерски съвет, 2016. 
3 http://www.internetlivestats.com/ [прегледан 30.01.2018] 
4  Достъп на домакинствата в интернет [прегледан 30.01.2018] 

http://www.nsi.bg/bg/content/2808/достъп-на-домакинствата-до-интернет  
5 Alberts, D. S., Garstka, J. J., Hayes, R. E., & Signori, D. A. Understanding Information Age 

Warfare,  2001 
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съдържание, за да се повлияе на познанието на противника или 

целевата аудитория6. 

Разликата според въздействието на трите пространства е показана на 

фиг.1 и както се вижда върху интернет пространството се налагат 

характеристиките на останалите две.  

  
Фиг. 1. Дефиниране на границите между киберпространство, интернет 

пространство и информационно пространство 

Съответно сигурността в интернет се обуславя от понятията за 

киберсигурност и информационна сигурност. Заплахите в интернет 

пространството следва да са комбинация от киберзаплахи и 

информационни заплахи, а основните инструменти за влияние са 

уебсайтовете.  

Уебсайтовете са места в мрежата, състоящи се от множество уеб 

страници  с общ URL адрес, който често се състои само от името на 

домейна или IP адреса и пътя до основната директория в мрежа, 

базирана на протокола IP.  Уебсайтовете са интернет базирани 

                                      
6  Theohary, C. A., Rollings, J., Terrorist Use of the Internet: Information Operations in 

Cyberspace, Congressional Research Service, Washington, 2001 
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приложения за масова комуникация, характеризиращи се с глобално 

разпространение и лекота на употреба, поради тяхната достъпност с 

помощта на програми наречени уеб браузъри. Съществуват 

различни видове уебсайтове в зависимост от тяхното 

предназначение, аудитория и съдържание.  Те могат да бъдат: личен 

блог, корпоративен сайт, електронен магазин, новинарски сайт, 

форум, портал, търсачка, уикисайт или социална мрежа.  

С появата на Уеб 2.0 започна да се използва терминът “социални 

медии“, които се отнася до интернет базирани приложения, 

позволяващи на хората да комуникират и да споделят ресурси и 

информация 7 . Днес средностатистическия потребител може да 

създава уеб съдържание (видеоклипове, снимки, изображения, 

текстове, звуци и др.), което лесно се превръща от еднопосочното 

съобщение до двупосочен диалог в така наречените „нови медии. 

Това позволява уебсайтовете и социалните медии да се превърнат в 

инструменти за масово и безконтролно публикуване на генерирано 

от потребителите съдържание от всякакъв вид, което е 

предназначено за обществено  потребление 8 . Също така те 

позволяват на потребителя да  управлява собствената си социална 

мрежа (организация, обкръжение) и собствената си социална 

идентичност или тази на групата, в която членува, което влияе на 

националната сигурност. 

                                      
7 Chief Information Officers Council (CIO),  Guidelines for Secure Use of Social Media by Federal 

Departments and Agencies, Washington, 2009. 
8  US Air Force – Public Affairs Agency – Emerging Technology Division, Social Media and the 

Air Force, Arlington County, 2009. 
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Уебсайтовете и социалните медии боравят с информация и за 

разлика от традиционните медии,  те могат напълно безплатно да я 

предоставят навсякъде по света, така че тя да се разпространи  по 

подобие на биологичните вируси.   

Информацията в интернет пространството се характеризира с 

три основни параметъра: 

 Конфиденциалност – това са номерата на банкови сметки, 

лични данни, пароли, лична и служебна кореспонденция и  всичко, 

което би трябвало да се вижда само от този, за които е 

предназначено.   

 Достоверност – тя може да обхваща, както същността и 

целостта на данните, така и техния произход. Примери в тази посока 

има достатъчно много – фалшифициране на избори, умишлено 

манипулирани статистически данни, а във военната област – 

дезинформация на противника.  

 Достъпност – информацията е ценна именно с това, че може да 

бъде използвана. Основен проблем за всяка информационна система 

е да се намери златната среда между нейната защита и 

използваемост. Именно това противоречие създава уязвимостите в 

информационните системи.   

В крайна сметка уебсайтовете и социалните медии са 

информационни средства за връзка или комуникация и само поради 

това, че са "инструменти", те могат да представляват заплаха за 

национална сигурност или ресурс и възможност за защита на 
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стратегическите цели на държавата, в зависимост от начина, по 

който се използват, кой ги използва и по каква причина9.  

Интернет има следната картография: 

Уеб 1.0 – това е най-старият, установен сегмент на мрежата. Той 

включва правителствени, корпоративни, обществени, лични, 

уебсайтове, блогове и др. Ресурсите на този сегмент от мрежата са 

лесно достъпни с помощта на търсачки (като Google, Bing, Yandex и 

т.н.). 

Уеб 2.0. е така наречената мрежа от социални платформи, като 

Facebook и Twitter.  Съдържанието в този сегмент на интернет се 

създава най-вече от самите потребители, затова те се наричат 

социални медии и в тях делът на видео и фото съдържанието 

нараства с ускорени темпове. Днес почти всички уебсайтове са 

обвързани с останалите социални платформи и публикуваното в тях 

съдържание автоматично се разнася в социалните мрежи.  

Уеб 3.0 се пови през последните години като "мрежа от мобилни 

приложения", в което потребителите просто установяват връзка 

между притурката си и ресурса (услуга, портал и т.н.) чрез интернет. 

Невидим интернет - са ресурси, които не са индексирани от 

търсачките. Според наличната информация около 90% от цялото 

научно, техническо, технологично, финансово, икономическо и 

обществено съдържание се намира в него. Обемите на невидимия 

интернет непрекъснато нарастват.  

                                      
9  Smirnov, M. Information War in the Internet. The Conflict which Cannot Be Won.  

Master thesis by Radboud University Nijmegen, 2015 
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Невидимия интернет има и т.н. тъмна мрежа, която се използва 

от различни видове престъпници, чрез софтуер наречен Toр. 

Понастоящем той се използва главно за незаконни дейности, 

престъпления в киберпространство, трафик на наркотици, оръжия и 

за осъществяване на целенасочени действия за подкопаване на 

държавния суверенитет. 

Интернет на нещата. Това са вградени информационни блокове, 

свързани чрез интернет, с контролни центрове на различни обекти 

от физическия свят. Така, например, към световната мрежа са 

свързани всевъзможни домакински уреди, производствени линии, 

системи за управление на водите, за отопление,  електропренасяне и 

така нататък.  

Специален сегмент е така наречената мрежа от пари. Световната 

тенденция е намаляването на оборота на плащанията в брой и 

прехода към електронни пари във всичките им форми и системи от 

рода на „Биткойн“.  

По този начин цифровата среда на интернет пространството има 

сложно картографиране, където отделни сегменти се развиват сами, 

независимо от общите тенденции.  

За понятието информационни технологии има редица 

дефиниции, много от които се обединяват около предназначението, а 

именно „група от технологии за събиране, обработка, съхранение и 

разпространение на информация“. За това те се състоят от компютри, 

мрежи, мобилни и сателитни комуникации, телевизия, радио и 

автоматизирани системи за управление.  
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При използването им в информационни операции с военно 

предназначение спокойно можем да кажем, че те са 

„информационно оръжие“, с което целенасочено да се активират, 

унищожават, блокират или създават определени процеси, мрежови 

ресурси (сайтове, компютри) и социални групи в интересуващата ни 

информационната система. На 9 октомври 2017 в Букурещ 

Парламентарната асамблея на НАТО прие резолюция, в която се 

констатира "превръщането на информацията в оръжие". В нея се 

посочва, че интернет технологиите "могат да доведат до 

раздробяване и поляризиране на обществото, да предоставят по-

голяма видимост на радикални мнения и фалшиви новини“. 

Потребителите на интернет на първо място са отделни лица, 

които използват такива инструменти за комуникация, споделяне на 

информация и различно съдържание, взаимодействие с другите 

хора, развитие на личността и укрепване на тяхната социална 

идентичност.  Според някои изследователи, отделните индивиди 

използвайки интернет, могат да задоволят всичките си основни 

потребности с изключение на физиологичните нужди като: пиене, 

хранене или сън10. А именно това са следните видове потребности от 

пирамидата на Маслоу:   

 потребност от сигурност: поради това, че потребителят 

взаимодейства и комуникира главно с контактите на собствената си 

мрежа породени от предишни отношения (социални, 

професионални, културни и др.); 

                                      
10  Riva, G. I social network, il Mulino. Bologna: Universale Paperworks, 2010. 
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 потребности от принадлежност: потребителят има възможност 

да комуникира и да споделя съдържание, като постоянно се сблъсква 

с контактите на своята мрежа;  

 потребност от уважение: освен избора на контакти, които да се 

включат в неговата собствена мрежа, потребителят може да бъде 

избран и от други потребители, което повишава самочувствието му; 

 потребност от самореализация: потребителят може да опише 

профила си по желания от него начин и да получи искания за съвет 

или помощ от неговите контакти. 

Тези лица могат да използват интернет не само за личните си цели, 

но и за целите на организацията от която са част. Следователно, 

организираните  групи (в най-широкия смисъл на термина: държави, 

неправителствени организации, компании, движения, терористични 

групи и т.н.) са потенциални участници в информационните 

отношения.   

Исторически, интернет се формира като свободна среда за 

информационно взаимодействие в резултат на което се получава 

парадоксална ситуация. Ключови сфери за всяка държава, като 

търговията, финансовите транзакции, политическата и социалната 

активност в голяма степен се изместиха към интернет 

пространството, като в същото време в него не се признават някои 

принципи на международното право.  

Нарастващата роля и значимост на информационно-

комуникационните технологии е основа за появата на нови заплахи 

и рискове, свързани с възможности за компрометиране на системи за 

управление и нерегламентирано манипулиране на данни в тях.  
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Атаките в киберпространството могат да бъдат провеждани от 

разстояние, с минимални икономически ресурси, като причиняват 

значителни тежки поражения с нанасяне на материални и дори 

човешки загуби. Глобалният характер на киберпространството 

означава, че кибератаките нямат национални, културни или 

юридически граници. Понятията „граница“ и „територия на 

страната“ са загубили смисъл, станали са транспаранти и лесно 

преодолими. Оставяйки скрити и игнорирайки международните 

правови норми, кибератаките са заплахи, за които не са необходими 

икономическа и военна мощ на отделни страни или коалиции, но 

които могат да доведат до вредни последствия, сравними с 

терористични атаки или военни действия. Гарантирането на 

сигурността в интернет  се превръща в основно предизвикателство 

за държавата, бизнеса и обществото, както на национално, така и на 

международно ниво. 

1.2. Интернет като поле за информационно 

противопоставяне 

Интернет пространството е идеалното място за манипулиране на 

общественото мнение, създаване на психоза, привличане на 

последователи, подпомагане на терористични организации и 

закономерно се превърна в поле на засилващо се информационно 

противопоставяне11.   

В декларацията от срещата на върха в Уелс през 2014 г. НАТО 

призна киберпространството за петото бойно поле и 

                                      
11 Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма. Министерски съвет, 2015 
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киберсигурността стана основна задача на колективната защита на 

страните12. Прие се стратегия за отбрана от хибридни атаки, която 

заявява, че подобни агресивни действия "могат да предизвикат 

задействане на чл. 5 от договора за колективна отбрана" на Алианса. 

България подкрепи определянето на киберпространството, като 

отделен домейн на операциите и с  Решение № 583 на Министерския 

съвет от 18 юли 2016 г бе приета стратегия за киберсигурност  

„Киберустойчива България 2020 г.“13. В нея киберсигурността се 

разглежда като неделима част от националната сигурност 

В повечето от тези документи киберпространството (от което е част 

и интернет) се разбира, като място в което се провеждат кибератаки 

нарушаващи комуникационните системи на противника. Дискусиите 

за кибервойната обикновено се ограничават до компютризираните 

системи и мрежи, които помагат за електронното управление, 

поддържане на критична инфраструктура, доставката на 

електроенергия, транспорт, финансови транзакции и т.н.   

Конфликтът в Украйна обаче показа, че интернет пространството 

може да играе роля и в провеждането на информационни и 

психологически операции, където основните цели не са машините 

или мрежите, а умовете на хората. Някои автори разглеждат 

кибервойната и войната в мрежата, като две различни форми.  

Първата се отнася до нарушаване на  информационните и 

комуникационните системи, а втората се отнася до действия в 

                                      
12 Allied Joint Doctrine for Land Operations (AJP-3.2 Edition A), NSO, 2016 
13  Национална стратегия за кибер сигурност „Киберустойчива България 2020” София, 

Министерски съвет, 2016; 
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мрежата, които се стремят да променят знанията и мислите на 

целевата аудитория14.   

Линиите между кибер и информационна война стават все по-

неясни благодарение на бързото разрастване на уеб технологиите, 

поради способността им да размножават информация с висока 

скорост и ниска себестойност15.  

За това все повече се използват не само за разрушаване на 

физическите информационни системи, но и за пропаганда, влияние 

върху нагласите и поведението на хората, респективно за постигане 

на определени политически или военни цели.   

Влиянието се състои се в това "да се промени начина на мислене 

на целевата аудитория и да се насочи към друго мнение" 16 .  То  

"действа върху нагласите, убежденията и идеите, с цел да провокира 

промяна в поведението"17. 

Постигането на необходимата скорост за това в съвременните 

информационни конфликти, обаче е предизвикателство, тъй като 

много други хора също се опитват да бъдат сред първите, които 

комуникират. Аналогично, осигуряването на съгласуваност между 

посланията е от ключово значение за успеха и промяната на 

мисленето на аудиторията. Освен това колкото повече партньори 

има в процеса на комуникация, толкова по-трудно е да се постигне 

                                      
14 Brose, R. Cyberwar, Netwar and the Future of Cyberdefence, Office of Director of National 

Intelligence. United States of America, 2015 
15  Theohary, C. A., Rollings, J., Terrorist Use of the Internet: Information Operations in 

Cyberspace, Congressional Research Service, Washington, 2001 
16 Juillet, A. Stratégies d’influence, le décryptage d’Alain Juillet. B: Communication & Influence, 

special edition № 1 June. Quoted in Chauvancy, 2010 
17 Chauvancy, F. Pour une stratégie d’influence globale. B: Communication & Influence, № 20. 
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съгласие относно съобщението, което трябва да бъде предадено по 

влиятелен начин. 

В новата стратегическа среда терористите (например, ислямска 

държава) са по-подготвени да се свържат с населението и по-

ефективни от силите на НАТО. Поради това, че те познават по-добре 

културно и езиково местното население и се организират в гъвкави 

мрежови структури, то те могат по-бързо да обменят информация и 

да комуникират.   

Американският теоретик Дейвид Килкулен смята, че 

киберпространство представлява една от най-големите разлики 

между съвременните и предишните въстания18. Затова подкрепата на 

местното население в интернет е необходимо условие за успеха на 

всяка операция. 

Интернет пространството е силно динамична, променяща се от 

потребителя среда, където е лесно да се получи вирусно съобщение 

и в същото време трудно да се проследи първоначалния източник на 

информация. Интернет технологиите позволяват бърз и евтин начин 

за манипулиране на възприятията на обществото, за да предизвикат 

разрушително поведение в реалния живот.  

Дейностите в областта на информационната война се 

осъществяват от организирани групи с точна стратегия, като 

конфликта се премества от чисто военния смисъл в по-малко 

осезаемо, многомерно бойно поле19.  

                                      
18 Kilcullen, D. Counterinsurgency Redux, Survival, 2006 
19  Joint Publication 1-02: US Department Of Defense Dictionary of Military and Associated 

Terms, February 2018. 
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Според Карло Жан и Паоло Савона, професори по геополитика и 

експерти по стратегически изследвания, в информационната война 

комуникацията се използва за манипулиране на възприятията и 

следователно на противниковото, конкурентното или пазарно 

поведение. Те добавят, че способността за манипулиране ще се 

увеличава с разпространението на интерактивни медии и че 

информационната война се състои от пропаганда, операции за 

влияние, управление на стратегическите комуникации, 

дезинформация и разрушаване на репутацията на противника20. 

Социалните медии в интернет пространството са ефективни 

инструменти в информационната война тъй като позволяват на 

техните потребители: 

 да получат значителни резултати не само срещу военни цели, 

но и срещу социалното общество като цяло или по отношение на 

конкретни етнически, религиозни, културни или професионални 

общности и критичната инфраструктура на държавата 

(правителствени електронни услуги, стратегически важни фирми, 

телекомуникационни мрежи, банкови системи и др.); 

 да постигат значителни резултати, без да се инвестират много 

средства, например, чрез използването на тези инструменти е 

възможно да се сподели много бързо голямо количество съдържание 

с изключително голям брой адресати21;  

 да се използват в асиметрични конфликти, например, малка 

терористична група може да извършва действия срещу мощен 

                                      
20 Jean C., Savona P. Intelligence economica, Quaderni ICSA, Rubbettino, 2011 
21  Himanen,  P. L’etica Hacker e lo spirito dell’informazione, Milano: Feltrinelli, 2001 
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конкурент (например държава), като успее да постигне поставените 

цели и да причини сериозни щети. 

Според Центъра за стратегически изследвания в Хага степента на 

проникване на интернет в ежедневието се увеличава и се очаква да 

се наблюдава значително увеличение не само в близко бъдеще, но и 

в дългосрочен план22. Според тях нивото на социално проникване е 

строго зависимо от няколко фактора, най-важните от които са: 

достъпност, трафик и доверие. Тъй като тези фактори се очаква да 

нараснат значително, разпространението на информационното 

противопоставяне в интернет също ще се увеличи. 

1.3. Рискове и  заплахи за националната 

сигурност в интернет 

Държавната комисия по сигурността на информацията използва 

следните определения за риск и заплаха, които ще приемем и ние за 

настоящото изследване. Заплахата е опасност, възможност за поява 

на нещо неприятно, лошо. Закана да се  причини някому нещо 

неприятно, зло. При риска няма определено предварително време за 

настъпването му23. Дори да бъде установен достатъчно рано, той си 

остава принципно невъзможен за неутрализиране.  

                                      
22 Social Networking – The security shakedown of shared information, The Hague Centre For 

Strategic Studies, Future Issue № 11, 2011 
23 Рискове за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната 

информация, Държавна комисия по сигурността на информацията, 

http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/5DB28C7E-7B2B-4DBE-894D-

759B7329D913/0/Riskove_za_za6itata_na_KI.pdf [Прегледан на 02.09.2017г.] 
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Произтичащите рискове и заплахи за националната сигурност 

на страната са очертани в националната отбранителна стратегия24 и 

в доклада за състоянието на националната сигурност на 

Министерският съвет, които през 2016 г. посочват, че са налице 

интензивните чуждестранни опити за разширяване сферата на 

влияние в икономическото, културното и информационното 

пространство на България25.  

На първо място уязвимостта на българското общество се дължи на 

това, че до настоящия момент българските институции не са 

предприели защитни или ответни действия, дори не дават признак, 

че отчитат наличието на информационни операции в националното 

интернет пространство.  

Факт е, че там се провежда масирана пропагандна атака върху 

емоциите на българската публика с помощта на новите уеб 

технологии, които блокират здравословната критичност и излъчват 

редица исторически и културни послания.  Търсачките като Google 

и социалните мрежи предлагат различни начини и конкретни 

средства за манипулиране, които лесно се възприемат от целевите 

групи и по този начин влияят върху тяхната воля и разбиране за 

света. Информацията от интернет има много високо ниво на 

проникване в съзнанието и комуникациите на хората, защото голяма 

част от тях са свързани, чрез акаунтите си в различни платформи за 

споделяне на опит, документи и впечатления. Затова материалите в 

                                      
24 Национална отбранителна стратегия. София: Министерски съвет на Република България, 

2016 
25 Доклад  за  състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. 

София: Министерски съвет на Република България, 2017 
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мрежата често се абсорбират некритично без подробно опознаване 

на произхода и надеждността им.  

Риск идва и с това, че държавата все повече разчита на интернет, 

като канал за предоставяне на информация и услуги на гражданите 

и бизнеса, както и за прозрачен и широк контакт с обществото. 

Според едно италианско проучване колкото по-високо е нивото на 

информатизация на населението на дадена страна, толкова по-

използвано е интернет пространството от нейните граждани и 

толкова по-висока е уязвимостта на държавата 26 . Следователно, 

заплахите за националната сигурност и неблагоприятните последици 

за стратегическите интереси на държавата могат да възникнат от 

самото използване на уебсайтове и социалните медии, които са 

основни инструменти за обмен на информация и трансфер в 

мрежата.  

Редица проучвания и проекти в областта на сигурността обръщат 

внимание на следните рискове в интернет, като най-сериозните или 

най-често срещаните са описани в следващите страници.  

1.3.1. Кибертероризъм 

Кибертероризъм се нарича използване на мрежата от 

терористични организации за целите на управление на собствените 

структури,  пропаганда или привличане на симпатизанти27.  

                                      
26 Montagnese, А. Impact of Social Media on National Security.  Roma: Centro Militare di Studi 

Strategici,  2012 
27  Theohary, C. A., Rollings, J., Terrorist Use of the Internet: Information Operations in 

Cyberspace, Congressional Research Service, Washington, 2001 
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Интернет се използва все повече от терористичните организации,  

като основен инструмент за идеологическа радикализация,  набиране 

на поддръжници, комуникация и обучение. В допълнение към това, 

терористичните групи се възползват от интернет услугите, за да 

общуват с киберпрестъпни организации и да координират съвместно 

с тях дейности за набиране на средства (от незаконни източници),  

контрабанда на боеприпаси и въоръжение.  

В световната  мрежа интернет се наблюдава тенденция за 

увеличаване на връзките между организираната престъпност и 

терористичните организации, което ще  създава нови атакуващи  

технологии. 

Към днешна дата терористичните групи, които използват най-

успешно интернет за собствените си цели, са ислямско-джихадските 

групи. Facebook и каналите на YouTube често се използват от 

„Ислямска държава“ с цел набиране и увеличаване на броя на 

симпатизантите и поддръжниците на джихада. Парадоксът е, че 

техните материали се разпространяват най-много в Западния свят, 

където много лесно може да откриете снимки и видеоклипове за 

успешни терористични атаки, идеологически текстове, проповеди и 

биографии на мъчениците.  

Социалните медии играят важна роля в оказването на влияние 

върху поведението на индивида и готовността му да взима участие в 

колективни действия поради склонността на хората към 

социализиране. Те улесняват социалното взаимодействие и 

формирането на социални връзки, което на свой ред може да доведе 

до промени в нагласите и поведението във времето. Тези промени в 
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отношението могат да включват приемането на най-разпространената 

идеология, изразена в общността. Интернет позволява публикуването 

и разпространението на екстремистки идеи и материали, които могат 

да накарат един уязвим индивид да се вербува дори без помощ от 

посредник28. 

Уебсайтовете в интернет се използват от джихадистките групи за 

пропаганда, чрез публикуване на успешни терористични атаки с цел 

изпадане на цивилното население в паника. Тъй като 

разпространението на новините и съдържанието от този тип може да 

се счита за "вирусно", такава пропаганда може да бъде много по-

ефективна от медийния ефект, който вече се получава от 

традиционните средства за информация (телевизия, вестници, 

радио). Например, разпространявайки слух за атака над фондовата 

борса, биха могли да накарат инвеститорите да се държат неразумно, 

а това ще причини много по-големи щети от самата атака.  

Организираните групи могат да използват интернет с цел съзнателно 

разпространяване на невярна информация (частично или изцяло) по 

време на катастрофално събитие (напр. случайно взривяване на 

ядрен реактор, пандемия и т.н.) или непосредствено след 

приключването му, за да заблудят хората и да забавят спасителните 

операции. 

Интернет се използва от терористичните групи главно за 

разширяване на структурите и пропаганда, но също така често се 

                                      
28  Use of the Internet to Counter the Appeal of Extremist Violence. UN Counter-Terrorism 

Implementation Task Force, Working Group on Use of the Internet for Terrorist Purposes. 

[прегледан 11.01.2018] 

http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/ctitf_riyadh_conference_summary_recommendations.pdf  
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разпространява злонамерен софтуер вграден във връзки и 

приложения, които могат да навредят на компютри, смартфони, 

таблети или инфраструктурната електроника.  

Сет Джоунс, експерт по външна политика и тероризъм в "Ранд 

Корпорейшън" твърди, че "Ал Кайда" има специално разработена 

стратегия за използване на интернет, чийто главен организатор е  

Anwar al-Awlaki, който беше убит 2011 г. в Йемен. Тази стратегия 

залага на разпространението на огромно количество разпръснати по 

целия свят пропагандни материали, специално насочени към хора 

предразположени към извършване на терористични актове29. Освен 

това тъй като те са децентрализирана структура, уеб платформите са 

идеалното средство за организиране и свързване на отделните групи 

или „самотни вълци“. Също могат да се използват за предаване на 

кодирани съобщения, за организиране на планове за терористични 

актове, за управление на обучението на нови терористи и за 

осигуряване на логистична подкрепа и оперативна помощ (т.е. 

даване на съвети за това как да направим взривни устройства).  

Кибертормозът е друго съвкупно понятие за действия, които 

могат да навредят на даден индивид в интернет и включват заплахи, 

злоупотреби, следене или друго агресивно поведение, което е 

продължително във времето. Често може да включва обидни 

реплики, публикуване на снимки в интернет без разрешението на 

притежателя им, споделяне на видеоклипове, които могат по някакъв 

начин да накърнят достойнството и доброто име.  

                                      
29 Jones S. G. Awlaki’s Death Hits al-Qaeda’s Social Media Strategy. Santa Monica: RAND 

Corporation, 2011. 
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Противодействието срещу тази заплаха е особено трудно, тъй като 

извършителят остава неизвестен, а често използва идентичността на 

своя жертва и извършва кибертормоз от нейно име.  

1.3.2. Киберпрестъпност 

Теоретичната възможност да се извършват престъпления с 

помощта на  интернет е известна отдавна. Може да се каже, че едно 

от първите киберпрестъпления е през 1973 г., когато касиерът на Ню-

Йоркската Ситибанк е привел на своята сметка два милиона долара. 

От  тогава до сега няма създадени точни критерии, които да определят 

границата между киберпрестъпленията и кибертероризмът. 

Като понятие киберпрестъпленията са действия на престъпни или 

транснационални организации в киберпространството, които се 

определят в качеството на такива в националното или 

международното законодателство. Основната цел в 

киберпрестъплението е да се получи икономическо предимство. 

Голяма част от криминалните организации използват интернет като 

инструмент за комуникация и координация, за да осъществяват 

незаконните си дейности. Този тип незаконни дейности могат да 

бъдат или чисто „онлайн“  (разпространяване на детска порнография 

срещу заплащане, кражба на идентичност, фишинг, разпространение 

на вируси, троянски коне, червеи и т.н.) или "офлайн" трафик на хора, 

пране на пари, прехвърляне на документи от промишлен шпионаж и 

др. Всички те могат да бъдат заплаха за националната сигурност при 

добиване на особено големи размери.  
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Конвенцията на Съвета на Европа за престъпленията в 

киберпространството ги класифицира в четири групи30: 

В първата група са "компютърните престъпления", които са 

насочени срещу поверителността, цялостността и достъпността на 

компютърните данни и системи. Към тях се отнасят, по-специално 

незаконния достъп, незаконно прихващане, намеса в данните или 

системата и т.н. Фишингът е най-често използвания похват от 

компютърните престъпници за получаване на важна информация. Те 

просто създават съобщение или интернет сайт, с които 

"претендират", че са добронамерени, като приканват да се въведе 

важна лична информация или изпращат електронна поща с която да 

се сдобият до потребителски имена, пароли и номера на кредитни 

карти. 

Във втората група са включени престъпления, свързани с 

използване на компютърни средства. Към тях се отнасят измами с 

използване на компютърни технологии и с цел неправомерно 

извличане на икономическа изгода за себе си или трети лица. 

Финансовите престъпления, извършени чрез интернет, освен че 

причиняват неудобства на отделния потребител на онлайн услуги, 

съставляват сериозна заплаха както за икономическата стабилност на 

финансовите институции, така и за националната сигурност. 

Пробивът в сигурността на онлайн финансовите инструменти води до 

спад в тяхното доверие и способността им активно да защитят 

                                      
30  Конвенция за престъпленията в кибернетичното пространство. Приета на 109-ото 

заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа и открита за подписване в 

Будапеща на 23 ноември 2001 г. Ратифицирана със закон, приет от 39- то НС на 1.04.2005 

г. и обнародвана в ДВ, бр. 29 от 5.04.2005 г. 
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потребителите си. Сред другите финансови рискове следва да се 

отбележи незаконният хазарт, който може да се пренесе в реалния 

живот. 

Третата група са престъпления, свързани със съдържанието на 

данните. Става въпрос за порнография, сексуални престъпления и 

насилие, както  и друго незаконно или опасно съдържание. Най-

използвани за тази цел са профилите в социалните медии, от които 

престъпниците лесно могат да се доберат до лична информация - 

адрес, имена и да ги използват за привличане на деца към изпращане 

на изображения и видео файлове, съдържащи сексуално съдържание. 

Детската порнографията или онлайн насилието представляват 

съществен риск, който може да има дълготрайно въздействие върху 

психиката на детето или тийнейджъра. Сред младите все по-

популярни стават видео игрите, които съдържат насилие. 

Същевременно те крият риска от приемането на виртуалната 

реалност за действителна и пренасянето на виртуалния свят в 

реалния. Това може да доведе, както до проблеми в общуването и 

социална изолация, така и до опити за пресъздаване на виртуалните 

изживявания.  Специалисти все повече отчитат, че игрите, 

съдържащи насилие, играят важна роля в радикализирането на 

младежите и приобщаването им към различни терористични и 

криминални групировки. 

В четвъртата група се включват престъпления, свързани с 

нарушаване на авторското право и сродните му права. Повечето от 

тях са в приложното поле на националните законодателства на 

държавите. Плагиатството е представянето на нечии мисли, идеи за 
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свои собствени. Съществува целенасочено плагиатство, но в някои от 

случаите то е следствие от липсата на знания за правилата по 

използването и цитирането на чуждия труд. 

Използването на интернет за престъпни цели се разширява 

драстично, не само заради бързото нарастване на Мрежата, но и 

защото хората възприемат действията си в нея, като по-малко 

сериозни от реалния живот. 

Кибер пространството е привлекателно за престъпниците поради 

отдалечения достъп и липсата на ефективно правораздаване по 

отношение на кибер престъпленията. Улесняващи фактори са 

анонимността, недостатъчните международни регулации, 

неинформираността и небрежността на собствениците на 

информационни системи и крайните потребители. 

Противодействието срещу киберпрестъпността се усложнява от 

разнообразието на атаки, очаквани поражения и мотивация на хората, 

извършващи атаките. 

Киберпрестъпниците могат да бъдат от същата географска област с 

жертвите и да ги познават лично или да идват от целия свят, като са 

свързани изключително с "виртуални" отношения. Тези "престъпни 

общности" обикновено се координират от един или повече 

модератори, които имат правомощията да премахват членове. 

1.3.3. Кибератаки и кибервойна  

Бъдещите конфликти ще се осъществяват в свързани среди, които 

ще се характеризират с използването на нови комуникационни и 
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информационни технологии, включително в интернет 31 . Това 

неизбежно води до появата на заплаха от война в 

киберпространството.  

Кибервойната е конфликт между държави, които провеждат 

военни операции за разрушаване на стратегическите комуникации 

на противника.  Ричард Кларк, национален експерт по сигурност в 

САЩ, определя кибервойната като "действие на една страна да 

проникне в компютрите или мрежите на друга държава с цел да 

причини щети или смущения 32 ". С други думи кибервойната 

представлява систематизирани действия, осъществявани в 

киберпространството от една или повече държави срещу друга 

държава или друго недържавно образувание, притежаващо 

международна субективност. 

При провеждането на военните операции за тази цел се използват 

т.н. операциите с компютърни мрежи (Computer Network Oprations 

(CNO)). Те включват способността да се атакуват и разстройва 

противниковите компютърни мрежи, да се експлоатират, чрез 

събиране на разузнавателни данни, като същевременно се защитават 

собствените информационни системи. Във военен контекст, 

използването на интернет технологиите може да позволи на кракери 

да наемат голям брой ботове и да проведат успешна атака срещу 

цели от критичната инфраструктура на противника.   

                                      
31 Multiple Futures Project – Navigating Towards 2030, Norfolk: NATO Allied Command 

Transformation, 2009 
32 Clarke R. A. Cyber War: The Next Threat to National security and What to Do About It, Harper 

Collins, New York, 2010 
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Електронна война (Electronic warfare (EW)) се дефинира като 

военно действие, включващо използването на електромагнитна 

енергия за контрол на електромагнитния спектър, претоварване и 

разрушаване на електрическите вериги на противника.  

Електронната война включва: електронна атака; електронна защита; 

електронно наблюдение33. 

Във връзка с горенаписaното се използват т.н. кибератаки за 

унищожаване, блокиране или дискредитиране на интернет ресурси, 

които не могат да бъдат заобиколени с други методи. Също така цели 

от критичната инфраструктура могат да бъдат унищожени,  чрез 

използване на компютърни вируси. Типичен пример за такъв вирус 

е Stuxnet, който намира индустриалните системи за управление на 

съответния производител и поема контрола над тях.  

Цел на тези атаки са отделните потребители, частният сектор като 

цяло (банки, бизнес институции и др.) и държавното управление 

(Министерство на труда и социалната политика, МВнР, МВР,  НАП, 

областните администрации и др.). Основната заплаха за 

националната сигурност в интернет е бързото разпространение на 

зловреден софтуер в държавните институции. Докато пораженията в 

първите две категории имат преди всичко финансово изражение, в 

последната категория пораженията имат политически характер. 

Зловредни кодове от рода на Locky, Crypto Wall, Teslacrypt, 

CryptoLocker ощетяват както отделни лица, така и цели институции, 

независимо от сектора на икономиката. Изключителна популярност 

                                      
33 Доктрина на въоръжените сили на Република България издание (А), 2017  
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получи разпространението на писма от името на някоя държавна 

институция, съдържащи зловреден код с цел кражба на лични и 

финансови данни.  

В публикация на Nelson са дефинирани три вида кибератаки 

според тяхната организираност, които и сега са актуални34:  

• Обикновена атака срещу отделен компютър или сайт, чрез 

използване на софтуер, създаден от други хора в интернет, без 

предварителен анализ и цел, просто случайно намерен уязвим сайт.  

• Структурирана атака срещу по-сложни и сравнително добре 

защитени системи. Атакуващият има умения да създава и 

модифицира софтуерни хакерски инструменти и е извършен 

предварителен анализ на целта.   

• Сложна координирана атака, целяща сериозна щета и се 

осъществява координирано от много места едновременно. За целта 

се използва специализиран софтуер и целта е предварително 

проучена. 

Обобщената статистика за киберинциденти в мрежовата и 

информационна сигурност в държавите членки на Европейския съюз 

изготвена от ENISA (Агенция на ЕС за мрежова и информационна 

сигурност) показва, че тенденциите в България съвпадат с тези 

установени в ЕС. В процентно отношение, най-често срещаните 

кибератаки са свързани с разпространение на зловредният код (29%), 

                                      
34 Nelson, B., Choy, R., Iacobucci, M., Mitchell, M., Gagnon, G., Cyberterror Prospects and 

Implications, White Paper of Centre for the Study of Terrorism and Irregular Warfare Monterey 

(US Navy, Naval Postgraduate School, 1999). 
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фишинг сайтове (25%), събиране на информация (18%), отказ от 

услуги (10%), спам (10%), опити за проникване (7%) и др35.  

Прогнозите в тази областта на киберсигурността  биха могли да се 

сведат най-общо до следните допълнителни дестабилизиращи 

фактори: 

1. Ransomware е вид на злонамерен софтуер, който криптира 

данните на потребители и чака откуп за да ги отключи. В бъдеще се 

очаква значителен ръст на този тип атаки, защото кодове от този тип 

могат да се намерят много лесно в интернет.  

2. IoT (интернет на нещата) – ще играят все по-голяма роля в 

осъществяването на кибератаките. Днес те включват не само 

домакински уреди, но и "умни" къщи, градове, където почти всички 

обекти или автоматични системи за управление са свързани към 

интернет.  По оценки на водещата аналитична компания Neilsen, 

днес интернет на нещата поема повече от 70 % от интернет трафика. 

Повечето от тези устройства нямат дори минимално допустимото 

ниво на информационна сигурност. Това ги прави най-уязвимия 

сегмент на електроните комуникации. Затова дори най-големите 

държавни мрежи почти всеки месец се оказват жертва на кракери.  

3. Според оценки на експерти, в рамките на следващите две-три 

години успехи на нанотехнологиите ще позволи създаване на масови 

продукти на базата на контактни лещи, чипове, импланти за хора с 

хронични заболявания и други свързани към интернет части от 

човешкото тяло. Като правило, тези системи имат една точка за 

                                      
35 ENISA Threat Landscape Report 2016.  15 Top Cyber-Threats and Trends. Final Version 1.0, 

2017 
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управление – обикновено фирмата производител. Този факт  отваря 

нови хоризонти, преди всичко, за кибертероризма и за провеждане 

на специални операции по време на кибервойна, в която е възможно 

директно да се посегне на човешкия живот. 

4. Distributed Denial of Service (DDoS) атаките са отказ от услуги, 

които най-често се осъществяват с помощта на зомбирани мрежи от 

IoT. Поради експанзивно развитие на IoT се предвижда, този тип 

атаки в българското интернет пространство значително да се 

увеличи в бъдеще.  

5. Mashine learning – машинното самообучение има невероятен 

потенциал в областта на киберсигурността, поради което тази 

технология е от голям интерес, както за хакерите, така и за ИТ 

специалисти. Докато организациите ще използват машинното 

самообучение, като средство за подобряване откриването на 

аномалии в поведението на потребителите, генериране на прогнози 

за проблеми със сигурността, кракерите могат да използват тези 

алгоритми,  като оръжие за засилване на атаки тип социално 

инженерство или да осъществят автоматично сканиране за 

уязвимости. 

6. Все по масово се използват виртуални валути (Bitcoin и др.), 

като  за сега те са нерегламентирани и анонимни. Поради което тук 

се очаква тенденция към постепенно увеличаване на финансовите 

киберпрестъпления.  

7. Мобилните приложения вече достигат почти пълно покритие в 

нашата страна. От една страна те са  опасност, но от друга са  

възможност за решаване на проблема с информационната сигурност, 
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за сметка на разделението на публичната и вътрешно-фирмената 

мрежа. Доскоро  за влизане в класифицираната мрежа се използваха 

специално заделени, несвързани към останалата мрежа компютри, а 

днес вече има хиляди примери, как специалистите по сигурността на 

информацията, работниците и служителите използват едни и същи 

мобилни устройства за работа с множество мрежи и са  

общодостъпни в интернет. 

8. Има световна тенденция към използване на държавно 

спонсорирани кракери, които  ще създават сериозни проблеми за 

правителствата и бизнеса, поради способността им да извършват 

широкомащабни атаки, без да бъдат забелязани. Те използват все по-

сложни техники, за да саботират изборите, да причинят разстройство 

на бизнес операции и да откраднат информация за проекти от 

национално значение. 

9. Развитието на изчислителните облаци - Cloud computing също 

допринася към увеличаване на съвременните заплахи.  Те правят 

достъпни за бизнеса и държавните структури най-сложните 

програмни продукти, като  осигуряват значителна икономия на 

хардуер,  софтуер и високо квалифицирани специалисти. Но заедно 

с техните икономически достойнства, те разпределят отговорността 

за информационната сигурност между собственика на облачната 

платформа, интернет доставчик и потребителя. Поради нарастващия 

обем чувствителни данни, съхранявани в облака кракерите 

постоянно измислят нови начини за тяхното компрометиране.  
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10. Въпреки развитието на информационните технологии у нас е 

налице дефицит на ИТ професионалисти. Този дефицит става все по-

явен с усложняването на кибератаките. 

1.3.4. Хибридни заплахи 

Рисковете и заплахите в киберпространството са трудни за 

дефиниране поради сложността за определяне на източника на 

въздействие, целите и мотивите, бързото ескалиране на заплахата и 

трудно предвидимите перспективи за развитие, сложността и 

интензивността на съвременните комуникационни и 

информационни процеси, динамиката на логическите и физическите 

връзки и неопределеността на процесите. Сред най-сериозните 

деструктивни въздействия са тези от хибриден характер - 

комбинация от кибератака и физическа атака, кибератака целяща 

критичен кинетичен процес, кибератака по време на природно 

бедствие или неизправност в критични системи 

През 21 век границите между войната и мира са замъглени -  

създадоха се различни концепции за война на ръба на тази граница; 

хибридни, асиметрични, скрити конфликти и т.н. Те се принесоха и 

в интернет, като използването на възможностите на уебсайтовете и 

социалните медии по  време на конфликт добавя полезна стойност 

към другите средства за масова информация (вестници, телевизия, 

радио и др.).  На мода излязоха информационните и психологически 

операции.  

Информационните операции (Infо Ops) целят постигане на 

информационно превъзходство над противника, което дава 
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конкурентно предимство в областта на информацията и позволява на 

военния командир да маневрира и изненада противника. В интернет 

пространството Infо Ops се стреми да насърчава положителните над 

отрицателните мнения в рамките на социалното медийно 

пространство с цел формирането на положително отношение към 

определена институция или ръководно лице.   

В противниковата страна се търсят възможни проблемни теми, 

които пораждат спорове в обществото и предизвикват гражданско 

несъгласие по определени теми. Например, за добива на шистов газ,  

чрез инжектиране на вода под високо налягане, се спори дали е 

опасно или безопасно?  Консенсусът по спорния въпрос се достига 

под влиянието на нашите коментари, които взимат надмощие над 

противниковите послания.   

Възможните сценарии на провеждане на информационните 

операции в интернет се разделят на две нива: 

 Смекчаване – постига се, чрез популяризирането на положителни 

изявления, които да завземат първата страница с резултатите на 

търсачките по определените ключови думи. Доказано е, че 95 % от 

потребителите на интернет посещават само сайтовете класирани на 

първа страница в търсачката, поради което не могат да се повлияят 

значително от останалите. 

 Премахване – пълно премахване на лошите коментари или 

обезсмислянето им, чрез отговор на контекстуален въпрос на високо 

равнище или хакване на активните заплахи, там където не е възможно 

да се избутат по методите за оптимизация на търсачки. 
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Според речника на военните термини психологическите 

операции са: „планирани операции за предоставяне на достоверна 

информация на противниковата аудитория с цел повлияване на 

техните нагласи, емоции, мотиви,  обективна логика и в крайна 

сметка промяна на поведението на техните правителства, 

организации, групи и отделни индивиди36 “. 

В интернет пространството могат да се използват различни уеб 

технологии за промяна на настроенията по конкретни теми, като уеб 

сайтове, виртуални реалности, блогове, новинарски портали, видео 

игри, чат ботове и социални мрежи. Целта е, чрез използването им 

да се повлияе на  хората да подкрепят дадена кауза или да се създаде 

атмосфера на страх. Например, кибертерористите от “Ислямска 

държава” провеждат психологическа операция, чрез използване на 

уебсайтове и социални мрежи за разпространяване на 

самоубийствени атентати и привличане на нови последователи37.  

За да повлияят на общите нагласи по дадени теми, военните 

специалисти биха могли да организират кампании в интернет за 

разпространяване на желана  информация, чрез създаване на 

дискусии по дадена тема. Естествено те предварително се 

манипулират с качването на определени коментари и мнения, които 

да създадат повишаване на чувствителността у посетителите и да 

повлияят върху възприемането на определени събития.  

                                      
36  Joint Publication 1-02: US Department Of Defense Dictionary of Military and Associated 

Terms, February 2018. 
37 Димов, П. Социалните мрежи на Ислямска държава в Интернет. В: Българска наука, № 

92, 2016 
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Използването на интернет технологии позволява на атакуващия да 

създаде анонимни или целеви профили на реални лица и да 

публикува материали, без никакво забавяне в целенасочени 

географски региони или политически партии. Това се използва в 

комбинация с други психологически тактики от всякакво естество. 

Още повече, че съвременните технологии предоставят ефективни 

инструменти за анонимна връзка, което прави невъзможно да се 

разграничат правителствени операции от личното публикуване. 

1.3.5. Протестни движения и революции  

Интернет технологиите и по-специално социалните медии, 

представляват голямо предимство за протестните движения и 

революционните групи. Те ги използват да организират, управляват и 

стимулират масите да предприемат определени действия. Тъй като 

употребата на тези технологии се разпространява лавинообразно сред 

гражданите следва извода, че те ще придобият огромно влияние в 

организирането на протести.  

Според анализатори в Stratfor, уебсайтовете и социалните медии 

са инструменти, които позволяват на революционните групи да 

намалят разходите за организация, набиране и участие в протести38.  

Съдейки от опита в Тунис и Египет се вижда,  че: 

 свободните интернет технологии се използват от 

революционните групи, предимно за стимулиране на гражданското 

неподчинение и за управление на протестните действия; 

                                      
38 Papic M., Noonan S. Social Media as a Tool for Protest. Austin: Stratfor, 2011 
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 приложенията за мобилни телефони в комбинация със 

социалните медии гарантират бързина при разпространяването на 

информация и стимулират масите да действат; 

 протестните движения могат да достигнат стотици хиляди 

привърженици, които могат да се приканят към действие за секунди 

от  един единствен пост във Facebook или Twitter 

 благодарение на това, че са изключително евтини и дори 

безплатни, уеб базираните приложения позволяват революционните 

движения да бъдат по-автономни и по-малко зависими от външно 

финансиране. 

Анализа на последните протестни движения потвърждава, че в 

бъдеще подобни движения няма да се различават по отношение на 

процедурата и целите на протеста, но със сигурност ще бъдат 

различни по отношение на взаимодействията между самите 

протестиращи и външния свят. 

Интернет позволява на потребителите да "заобиколят" цензурата и 

контрола, който правителството обикновено налага върху 

традиционните медии, като създават алтернативен канал за 

разпространение на (истинските) новини. Протестите в Либия, 

Тунис, Египет и Сирия потвърждават,  че  след като правителството 

загуби абсолютния контрол върху информацията, а протестиращите 

придобият властта да обработват и разпространяват  информацията 

на свой ред, режимите падат от власт39. Този факт се потвърждава и 

от опита за преврат в Турция, където се случи точно обратното. 

                                      
39 lombardi F. I social network: una nuova frontiera per le rivoluzioni?  Roma: Osservatorio 

Strategico, Informazioni della Difesa – SMD, № .2, 2011 
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Поради неумението на генералите, ръководещи преврата да 

използват социалните медии и поради бързата организация чрез 

Facebook на привържениците на президента Ердоган превратът не 

успя.  

Там където традиционните обществени медии са контролирани от 

правителството, а частните медии са цензурирани от фирмите, които 

ги управляват, уеб-базираните решения остават  уникална 

възможност за гражданското население да противодейства на 

режима и да подобри свободата на словото.  

Разпространението на радикални идеи или призиви към 

радикални действия, насочени срещу отделни хора или групи е все 

по-често явление. Свидетели сме на разпространение на радикални  

идеологии, насочени срещу малцинствени или религиозни социални 

групи. Интернет позволява и бързата организация на неограничен 

брой хора за извършване на радикални противозаконни действия.  

Появата на т. нар. Ислямска държава и засилването на други 

терористични групировки даде тласък на този вид заплаха и доведе 

до стартирането на интернет кампании за привличането на бойци и 

симпатизанти. Това става, чрез различни мултимедийни материали 

или обещания за заплащане и просперитет. Използвайки интернет 

терористите се насочват най-често към деца и юноши от проблемни 

семейства, социални аутсайдери, маргинализирани младежи или 

имигранти и бежанци. 

Наред с радикалния ислямизъм наблюдаваме и ръст на неговите 

отрицания - антиислямския радикализъм, набиращ сила в много 

европейски държави. Тази заплаха включва и десният радикализъм 
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за дискриминация на малцинства, което се превръща във все по-

голям проблем.  

1.3.6. Извличане на разузнавателна информация от 

интернет 

Обстановката в България и външната ѝ политика представляват 

традиционен разузнавателен интерес за държави, чиито приоритети, 

активност и позиции не съвпадат с българските. Основните 

разузнавателни рискове продължават да са свързани с опитите на 

чужди специални служби за: създаване и разширяване на 

разузнавателни позиции за влияние и въздействие; разузнавателно 

проникване и придобиване на класифицирана национална или 

чуждестранна информация; „изнасяне” на вътрешни проблеми към 

България. За изпълнение на разузнавателни задачи се използват 

служители на прикритие в дипломатическите мисии, субекти в 

религиозната, икономическата, образователната, културната област, 

и местни лица и структури, съпричастни към чуждите 

разузнавателни интереси и действия. Провеждат се мероприятия за 

влияние върху общественото мнение, включително, чрез използване 

на средства за масово осведомяване и интернет. 

От друга страна използването на модерните напоследък облачни 

решения за оптимизиране процеса на работа в организациите, 

позволяват изтичането на  класифицирана или свързана с работата 

чувствителна информация (аудио, видео, фотография и др.), чиято 

последваща употреба или манипулация не може да бъде предсказана 

и ограничена.  
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Това става още по-лесно чрез социалните медии или разследващи 

сайтове, като Wikileaks.org или българския Bivol.bg. В тези случаи 

националната сигурност може да бъде сериозно застрашена. 

Повечето от този тип нарушения произтичат от незнание и 

неправилното използване на интернет технологиите, а тъй като 

държавните служители все повече използват социалните медии, 

следва риска от изтичане на чувствителна информация в интернет да 

постепенно да нараства.  

За решаването на този проблем няма да бъдат достатъчни само 

административни, организационни и физически мерки за защита, а 

трябва да се предприемат информационни кампании и обучения за 

личната и национална сигурност при употреба на интернет.  

Желателно е да се създаде специфична национална политика, на 

чиято основа всички институции да могат да разработят свои 

собствени ръководства за употреба на блогове и социални медии от 

своите служители и техните семейства. Подобен опит има 

правителството на САЩ, което още през 2009 г. разработи серия от 

насоки за използване на социалните медии, въз основа на които 

Американските военновъздушни сили приеха специален документ, 

целящ да контролира използването на социалните медии от 

военнослужещи40. Интересното там е, че за разлика от българската 

система в него се насърчава публикуването и се разчита на 

отговорното поведение на служителите.  

                                      
40 US Air Force – Public Affairs Agency – Emerging Technology Division,  Social Media and the 

Air Force, Arlington County, 2009 
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Интернет технологиите предоставят една отлична възможност на 

разузнавателните служби да анализират и провеждат операции за 

събиране на информация от открити източници (Open Source 

Intelligence (OSINT)).  Основни пречки за подобен тип операции са 

платформените ограничения, прилагани за запазване на 

неприкосновеността на личния живот на физическите лица. Поради 

това в повечето случай се анализира публично достъпна информация. 

С помощта на търсещите машини информацията, която преди е 

изисквала дни или седмици на наблюдение, сега може да бъде 

събрана в рамките на няколко минути онлайн, чрез преглед на 

блогове, социални мрежи, уикита и всякакви други сайтове. 

Например, когато посетителят кликне на дадена уебстраница, освен 

видимата част тя зарежда невидима за окото на посетителя 

технология за проследяване, наречена „уеб бисквити“. Често те се 

използват за да могат потребителите лесно да влезнат в сайта, но 

освен това събират информация за потребителя, след което му 

предоставят релевантни информационни съобщения според неговите 

интереси. 

Едно от основните предимства на кибершпионажът в интернет е, 

че може да се представяте за друг потребител, като създадете 

фалшив профил с цел  извличане на чувствителна информация или 

да се използва зловреден код за компрометиране на противникова 

машина. Психолозите от Университета в Кеймбридж са доказали, че 

лични характеристики като хомосексуалността, религията, 

членството в политически партии, употребата на цигари, алкохол и 
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наркотици могат да бъдат предсказани с изненадваща точност от 

Facebook харесванията41. 

Кибершпионажът и киберразузнаването се използват най-вече 

като предхождащи психологическа операция.  

Операциите по сигурността (OPSEC) се определя като процес на 

идентифициране и анализиране на информация, която е от решаващо 

значение, анализ на уязвимостите в информационните системи, 

оценка на риска и прилагане на технически и организационни мерки 

за защита на информацията. Например, OPSEC може да препоръча 

премахването на определена публично достъпна информация от уеб 

сайтовете на Министерство на отбраната, тъй като се развива 

политическа  криза.  

Кражбата на информация е сериозна заплаха, тъй като може да 

доведе до кражба на идентичността в интернет, в който случай 

крадецът се представя за своята жертва и по този начин безнаказано 

извършва престъпления (в реалното и във виртуалното 

пространство). Ако не се вземат своевременни мерки (като например 

докладване за откраднат профил до компетентните органи или 

администратори на съответния уебсайт), престъпленията могат да се 

припишат на жертвата.  Младежите често не обръщат внимание на 

последиците от споделянето на лична информация в 

киберпространството и пренебрегват декларациите за 

поверителност при използването на онлайн услуги. В съчетание с 

                                      
41  The Psychometrics Centre Cambridge Judge Business School [прегледан на 

15.02.2018]https://www.psychometrics.cam.ac.uk/productsservices/mypersonality/mypersonalit

y-page 
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неприлагането на настройките за поверителност, споделената от тях 

лична информация е лесна плячка за различни видове зловреден 

софтуер, като тя може да бъде директно открадната или да бъде 

изтеглена без знанието на нейния собствени/автор за това. Тази 

информация може да се използва за проникване в устройствата за 

достъп до интернет (компютър, лаптоп, телефон и др.) и така 

злонамерени лица да се доберат до още по-голямо количество 

информация като лични снимки, пароли за уебсайтове, кодове на 

кредитни и дебитни карти (особено ако детето/тийнейджъра и 

родителя използват едно и също устройство).  

Кражба на самоличност се извършва, когато някой използва 

личните Ви данни като име и фамилия, ЕГН, осигуровки, номера на 

кредитни/дебитни карти или друга идентифицираща Ви информация 

без Вашето знание и съгласие, за да извърши измама или други 

престъпления. В много случаи кражбата на самоличност се 

установява изключително късно, когато са направени непоправими 

щети на личността или имуществото. 

В областта на националната сигурност информацията е обект на 

защита от Закон за защита на класифицираната информация 42  и  

Държана комисия по сигурността на информацията, една от многото 

задачи на която е да осъществява общ контрол по защитата на 

класифицираната информация. По отношение на личните данни има 

Закон за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр. 1, 04.01.2002 г.) и  

Комисия за защита на личните данни43.  

                                      
42 Закон за защита на класифицираната информация. ДВ. бр. 45, 2002 г. 
43 Закон за защита на личните данни.  ДВ. бр. 1, 04.01.2002 г. 
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1.3.7. Дезинформация 

В областта на политическия и обществения живот значително 

нараства значимостта на съответните рискове, свързани с все по-

широкото използване на социалните медии в интернет за 

политически и обществени дебати, обмен на мнения и дори 

официални становища по горещи въпроси, свързани с обществения 

и социален живот, действия и решения на държавните институции – 

президент, правителство, парламент. Този практически мигновен 

интерактивен канал за достъп до големи групи от хора е свързан с 

новите форми на пряка „електронна демокрация“, но добавя и 

съответните заплахи.   

Новините вече се „раждат“ първо в интернет, а традиционните 

информационни канали често ги цитират и коментират, като също 

разчитат на възможностите на мрежата. Това само по себе си е 

заплаха, като се имат в предвид възможностите на социалните 

медии. Днес всеки човек лесно може умишлено да публикува 

„фалшиви новини“, изображения или информационни съобщения, 

които да се разпространяват лавинообразно в мрежата и могат да 

доведат до пълна дезинформация 44.    

Освен това уебсайтовете в интернет могат да се използват като 

инструмент за военна измама с цел умишлено заблуждаване на 

противника, във връзка с военни способности, намерения и 

операции, като по този начин го карат да предприеме грешни 

                                      
44  Joint Publication 1-02: US Department Of Defense Dictionary of Military and Associated 

Terms, February 2018. 
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действия (или бездействия), които ще допринесат за успеха на 

военната операция. 

В световната практика са известни редица случаи на кражба и 

злоупотреба с лични акаунти и персонална идентичност в 

социалните мрежи, свързани с отговорни държавни институции и 

политически фигури и разпространение на мнения или новини с 

потенциален или реален катастрофален ефект.  

България не е изключение от тези тенденции – използването на 

имейли и мобилни съобщения с подвеждаща информация, 

подмяната или фалшифицирането на официални уебсайтове и 

домейни, злоупотребите със социални мрежи и профили с цел 

манипулация, създаване на паника, бизнес измами и обществени 

въздействия са в значителни размери.  

1.3.8. Природни бедствия и аварии 

Природни бедствия и аварии, които въздействат върху изградената 

инфраструктура водят до спиране или промяна във 

функционирането на комуникационните информационни системи и 

системите за управление на критичната инфраструктура.  

Нарушение в работата на общата и споделена критична 

комуникационна и информационна инфраструктура оказва 

изключително въздействие върху обществото с непредвидими и 

потенциално катастрофални последици.  

Свързаността и зависимостта в киберпространството позволяват 

пробивът в сигурността или дефект на една комуникационна и 

информационна система от даден сектор да доведе до каскаден ефект  
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и отказ в други, отново със сериозни възможни последици и вреда на 

жизненоважни услуги.  

Реакцията при такива инциденти налага координирани действия и 

превантивни мерки за минимизиране на възможностите за 

прерастване в кризи, както и за адекватни последващи действия, 

които да доведат до своевременното възстановяване на нормалното 

функциониране на системите. 

1.4. Класификация на източниците на заплаха 

в интернет 

Степента на риск в националното интернет пространство може да 

бъде определена, чрез делa на сайтовете, които разпространяват 

опасна за населението информация или пропаганда в интерес на 

друга държава.  В таблицата по-долу може да се  видят полученият 

брой отговори на въведение в Google.bg въпроси които носят 

потенциална заплаха за националната сигурност.   

№ Въведен въпрос Брой отговори 

1 Как да отровя човек? 145 000 

2 Как да направя бомба? 448 000 

3 Как да убия човек? 112 000 

4 Как се прави вирус? 536 000 

5 Как да хакна сайт? 419 000 

6 Как да се свържа с Ислямска държава? 49 000 

7 Каква е числеността на Българската армия? 76 000 

9 Къде са военните бази в България? 899 000 

10 Как се организира протест? 416 000 

11 Как да свалим правителството? 304 000 

12 Как да изгоним бежанците? 65 000 

Таблица 1. Количество получени отговори на въведени въпроси носещи заплаха за 

националната сигурност. 
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Получените данни показват, че най-често срещаните рискове за 

националната сигурност в Българското интернет пространство са с 

хибридна насоченост и политическа окраска по оста НАТО  - анти 

НАТО. При запитване в търсачката  „Къде са военните бази в 

България?“ излизат (899 000  индексирани отговора). Ако разгледаме 

предложените уебсайтове ще видим, че повечето са по темата за 

американските бази у нас, от които на първа страница в резултатите 

три са отрицателни и две положителни. Това говори за усиленото 

публикуване на материали по този въпрос от противостоящи сили. 

Към него можем да добавим и  въпроса „Каква е числеността на 

българската армия“ (76 000 отговора) при който сайта на 

Министерство на отбраната  се класира едва на девето място, като 

преди него са bnoshipka.org  и anonybulgaria.wordpress.com, които са 

явни анти НАТО и анти правителствени сайтове.  

Не по-малко срещани са заплахите с потенциалната или 

действителната дейност на хакерите и киберпрестъпниците. На 

зададени различни въпроси по тази тема устойчиво се получават 

голям брой отговори, например  от „Как се прави вирус?" (536 000) 

и „Как да хакна сайт?" (419 000) се вижда, че цифрите се доближават. 

По отношение на терористичните заплахи можем да поставим 

въпроса "Как да направя бомба" (от 448 000 отговора), като освен 

това Google показва, че в българското интернет пространство се 

търси още и „Как да направя бомба от амониева селитра“ и „Как да 

направя детонатор?“  При поставяне на това запитване на първа 

страница се класират няколко нагледни видеоклипа и блог наречен 

„наръчник на младия терорист“.  
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Другите видове заплахи за националната сигурност са по-рядко 

срещани в интернет. Така, например на въпроса "Как да отровя 

човек" са намерени 145 000 отговора. 

Става очевидно, че в интернет няма само хаотично наслояване на 

различни неконтролирани данни. Тук има информационна дейност, 

която носи ясно изразени отрицателни социални последици. Този 

вид информационно въздействие може да доведе до морални и 

поведенчески отклонения на потребителите в интернет и най-вече на 

подрастващото поколение. 

Информационното противопоставяне в интернет може да има 

различни отличителни черти, в зависимост от характера и 

поставените цели на организираните групи (държави, компании, 

терористични групи, престъпни организации, хакери и т.н.), които 

действат в него. 

Най-общо дейностите в информационното противопоставяне 

могат да бъдат разделени, както следва: 

 от анализа на кибервойната се вижда, че тя се състои от  

систематизирани действия, осъществявани в киберпространството 

от една или повече държави срещу друга държава или друго 

недържавно образувание, притежаващо международна 

субективност; 

 от определението за кибертероризъм се вижда, че това е 

настъпателна дейност извършвана в киберпространството и в 

частност в интернет от терористична група, която причинява 

физически или психологически щети на държава или друго 

недържавно образувание; 
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 действията на киберпрестъпността също са настъпателни 

действия извършвани в киберпространството в ущърб на отделни 

лица или на организирана група (държава, фирма и др.).  

За да се опрости настоящият анализ е необходимо да бъдат 

класифицирани потенциалните извършители в съответствие с 

вътрешното или външно (международно) пространство в което 

действат и спрямо нивото на заплаха за националната сигурност.   

Под вътрешно пространство се имат в предвид националните 

граници в които държавата упражнява своя суверенитет. В него от 

възходящ към  низходящ ред според потенциалното ниво на заплаха 

за националната сигурност можем да подредим следните 

организирани групи: 

 национални радикални групи (анархистки групи, нацистки 

групи и други радикални формирования);  

 национални престъпни организации или отделни лица 

извършващи киберпрестъпления; 

 крайни извънпарламентарни движения (екологични асоциации, 

анти-ядрени, ксенофобски групи, екстремистки поддръжници);  

 кракерски групи или отделни лица, които действат предимно в 

рамките на държавата; 

 религиозни секти;  

 дружества с национален капитал;  

 хакерски групи;  

 политически партии и профсъюзи; 

 държавни институции, включително в  областта на 

националната сигурност и отбрана. 
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Под външно пространство се има в предвид международната сред 

в която други държави упражняват суверенитета си спрямо 

международното и договорно право.  

В него можем да разграничим следните групи потенциална 

заплаха за националната сигурност: 

 държави, които считат,  че нашето население се намира в 

сферата им на влияние и които не са политико-военни и 

икономически партньори;  

 транснационални престъпни организации (руски, китайски, 

балкански и др. );  

 международни терористични групи („ИДИЛ“, Ал Кайда", 

джихадистки групи, сепаратистки организации и др. ); 

 чуждестранни кракерски групи;  

 мултинационални корпорации, занимаващи се с промишлен 

шпионаж;  

 международни неправителствени организации и дружества с 

чуждестранен капитал;  

 транснационални религиозни секти;  

 хакерски групи;  

 съюзни или партньорски чужди държави. 

Оценката на източниците на заплахи се базира на наличната 

информация за тях, в съответствие с общите критерии по пет 

степенна скала.  

С нея се оценяват способностите им да манипулират (заплахи и 

възможности) в интернет пространството по посочени общите 

критерии за оценка.  
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Степен на заплаха Общи критерии 

Висока  

оценява се с 

5 точки 

 

Организация, държава или група, която притежава 

способности и намерение да извърши широко мащабна атака в 

нашето интернет пространство, в точно определен период от 

време или срещу точно определена цел.    

Значителна 

4 точки 

 

Организация, държава или група, която е идентифицирана 

като притежаваща способности и намерение да атакува 

международната интернет мрежа и вероятно ще се опита да 

направи това, но няма точно набелязано време и определени 

цели.   

Средна 

3 точки 

 

Организация, държава или група, притежава способности и 

намерение да атакува мрежата или отделни социални профили в 

нея, но може да не го направи поради различни причини. 

Въпреки това, тя може да се опита при подходящи условия.  

Ниска 

2 точки 

 

Организация, държава или група, притежава способности и 

намерение, но няма индикации, че тя ще се опита да направи 

това. 

Неопределена 

1 точка 

Няма налична актуална информация или събраната е 

недостатъчна да се направи твърда преценка.  

Таблица 2. Общи критерии за оценка на източниците на заплахи и възможности 

Под група се има в предвид всички потенциални извършители, 

способни да атакуват вътрешното или международното интернет 

пространство с което да навредят на уебсайтове, електронни ресурси  

и отделни социални профили, които да повлияят на общественото 

мнение или да нанесат физически и информационни щети.  

При оценката на възможностите на така предложените 

потенциални групи се получава следната карта на заплахите за 

националната сигурност, показана на фигура 2.  
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Фиг. 2. Класификация на източниците на заплахи или възможности за 

националната сигурност на България (с по-тъмен цвят са оценените с повече  точки). 

Горепосочената класификация не може да се счита за окончателна 

поради това, че  средата в интернет е особено динамична и в бъдеще 

могат да се появят нови организирани групи. Освен това  няколко 

групи могат да действат едновременно във вътрешното и в 

международното пространство, поради което се появяват 

припокриващи се области. Независимо от наложените ограничения 

предоставената карта на фигурата може да се използва като 

инструмент за цялостен поглед върху групите, които могат да бъдат 

заплаха или възможност за защита на интересите на държавата.  

Държави
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Межд. престъпностКракери
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59 

 

2.  Възможности за защита на 

националната сигурност в интернет  

За да се разберат възможностите за защита на националната 

сигурност от потенциалните заплахи в интернет пространството е 

необходимо да се разгледа модела на националната система за 

киберсигурност, очертан в Националната стратегия 

„Киберустойчива България 2020“ с оглед на различните аспекта на 

информационно противопоставяне в интернет.  

2.1. Модел на националната система за 

киберсигурност  

Моделът за изграждане и функциониране на националната 

система за киберсигурност следва заложените принципи в „Закона 

за управление и функциониране на системата за защита на 

националната сигурност 45 “, както и поетите международни 

ангажименти към Европейския съюз, НАТО и други партньорски 

организации. Съгласно приетите изменения и допълнения на Закона 

за отбраната и въоръжените сили на Република България, на 

българските въоръжени сили бяха възложени нови задачи по 

поддържане и развитие на способности за киберотбрана46.  

                                      
45  Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната 

сигурност.  Държавен вестник № 61, 2015 
46 Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Държавен вестник № 

98, 2016  
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Меморандумът за разбирателство в областта на киберотбраната 

между Република България и НАТО подпомага изграждане на 

съвместни способности и защита от кибератаки, повишаване на 

ситуационната осведоменост и координиране на усилията в областта 

на обучението, квалификацията и съвместните учения47. 

Съгласно терминологията, използвана в Националната стратегия 

„Киберустойчива България 2020“ киберсигурността обхваща три 

стълба – мрежова и информационна сигурност (МИС), 

правоприлагане и киберотбрана.  Първият стълб е фундамент на 

киберсигурността и постигането на такова ниво на МИС, което да 

може да предотврати технологичните и информационните рискове, 

е от първостепенно значение за националната сигурност на 

Република България.  За този стълб водеща роля има Държавна 

агенция “Електронно управление“. За правоприлагането отговарят 

Министерство на вътрешните работи, а за киберотбраната 

Министерство на отбраната, като Стационарната комуникационна и 

информационна система е формированието, определено за 

киберотбрана на системата за командване и управление.  

 От горното се вижда, че отговорността се разводнява между трите 

институции, поради което стратегията предвижда създаване на 

Съвет по киберустойчивост към Министерския съвет, като нещатен 

постоянен консултативен орган със стратегически функции, а на 

оперативно и техническо ниво структурите създават различни 

секторни центрове. Националната политика се ръководи от 

                                      
47 Постановление на министерски съвет № 689/18.08.2016  
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Националния координатор по киберсигурността, а основното звена 

за действие в отговор на кризисни ситуации е Национален център за 

действие при инциденти в информационната сигурност48. 

Общият модел на Националната система за киберсигурност е 

представен в следната схема (фиг. 3).  

 

Фигура 3. Модел на националната системата за киберсигурност и устойчивост. 

 

Приетата Национална стратегия за киберсигурност е добра основа 

за по-нататъшно подобряване на националните дейности в тази 

област. Налице е част от необходимата регулаторна рамка, която се 

формира от Законът за електронно управление, Законът за 

електронните съобщения,  Наредбата за общите изисквания към 

                                      
48  Национален център за действие при инциденти в информационната сигурност 

[20.01.2018] https://govcert.bg/ 
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мрежовата и информационна сигурност, Наредбата за обмен на 

електронни документи в администрациите, Наредбата за дейността на 

доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното 

прекратяване и за изискванията при предоставяне на 

удостоверителни услуги и др. 

Освен това от месец юли 2016 година влезе в сила и  Директива на 

Европейския парламент и на Съвета на Европа относно мерки за 

гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и 

информационните системи в Съюза. Основният момент в нея е 

насочен към въвеждането на регулаторен подход, вместо досега 

съществуващият доброволен подход и това има ключово значение в 

сферата на киберсигурността. В тази връзка е необходимо 

трансформиране на националното законодателство за 

хармонизиране на нормативната база с тази на ЕС и НАТО и 

вероятно ще се наложи промяна в редица закони или подготовката 

на изцяло нов закон за киберсигурност или за мрежова и 

информационна сигурност. Също така все още липсват национален 

план за реакция на киберкризи и разработени национални 

стандартни оперативни процедури и вътрешни правила за обмен на 

информация между ведомствата.  

Обстановката се усложнява и от факта, че в самите ведомствата и 

органите, образуващи гръбнака на националната система за 

киберсигурност има критичен недостиг на организационен, човешки 

и технически капацитет. Силно ограниченият брой експерти, 

специализирани звена и екипи, както и липсата на изградена 

национална система за координация на стратегическо, оперативно и 
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тактическо ниво правят практически невъзможно неутрализирането 

на нарастващия брой хибридни заплахи в българското интернет 

пространство.  

От анализа на документите се вижда, че основните усилия са  

насочени преди всичко към развитие на мрежовата сигурност, 

докато информационната сигурност някак се свежда само до 

технологичния инструментариум. Поради тази причина в 

следващата точка предстои да се класифицират аспектите на 

сигурността от гледна точка на използваните инструменти за 

влияние в интернет.  

2.2.  Аспекти на сигурността в интернет и 

класификация на инструментите за влияние върху 

тях 

Ако разгледаме внимателно възможните сфери на конфронтация и 

петте бойни полета, навсякъде може да се види присъствието на 

информационния компонент, затова във всяка научна област 

тълкуват термина "информационна война" от  своята гледна точка.  

Позовавайки се на гореописаните определения и методи за 

мрежовата конфронтация, се вижда, че съвременните 

информационни конфликти се основават на високотехнологични 

мрежови средства, специални манипулации на предоставяното 

съдържание, набор от социалнопсихологически инструменти и 

техники, използвани за имплицитно въздействие на индивиди или 

групи от хора и насочвани към вливане на собствени вярвания, 
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ценности, нагласи. От което се оформят  три различни области в 

които информацията играе решаваща роля49:    

Първата област е сферата на мрежовите технологии и 

телекомуникациите, където информацията служи като сигнал. 

Основните процеси тук са трансфер, обработка и съхранение на 

данни в мрежата. В модерните хибридни конфликти сигналите могат 

да се приемат и предават от различни технологични устройства за 

ежедневна употреба: компютри, таблети, телефони, телевизори и 

други комуникационни средства50.   

Това е модерна форма на комуникация, която използва цифровите 

технологии и включва всички видове средства за масова 

информация и сателитна комуникация. Тук е светът на хакерите, 

светът на базите данни, светът на високите технологии и т.н. Този 

аспект на информационната сигурност може да се нарича още 

„киберсигурност“ на която се влияе предимно с високотехнологични 

инструменти. 

Втората област представлява информацията като съдържание. 

Тук изпращачите и получателите на информация са хора, които 

лесно могат да манипулират информационните послания. Това е 

информацията, която срещаме всеки ден, като потребители или 

автори в интернет под формата на текстове, видео, аудио съобщения 

и др. Тук е сферата на информационните войни, рекламните и 

пропагандни кампании. Този аспект на информационната сигурност 

                                      
49  Ларина, Е.С. Кибервойните на XXI век. Поглед от Русия. Какво премълча Едуард 

Сноудън?  София: Тангра ТанНакРа, 2015 
50 Kluban, O. M., Kurban, O. V., Lyubovec, G. V. Suchasni komunikacijno-kontentni procesy v 

bezpekovij sferi. Kyyiv: VIKNU, 2016 
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може да се нарича още „сигурност на съдържанието“ и използва 

технологии за манипулиране на съдържанието.  

Третата област, сферата е на човешкото поведение. Тук 

информацията е важна не като сигнал или съдържание, а като 

причина за практически човешки действия. Това е свят на 

нормативните и психо-социалните техники, които влияят на 

поведението и комуникационните процеси на социалните групи или 

индивидите, светът на действията и може да се нарече още 

„поведенческата сигурност“. 

В повечето национални документи в сферата на отбраната 

подробно е разгледан проблемът за киберсигурността и мрежовите 

технологии,  затова настоящата работа има за цел да се обърне  

внимание най-вече на втората и третата област – инструментите за 

манипулиране на съдържанието и поведението в интернет.  

На фиг.4 са дадени аспектите на сигурността в интернет и 

инструментите за влияние върху тях. 
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Мрежовите технологии са високотехнологичните инструменти 

за информационно влияние в интернет, които се използват от 

Аспекти на сигурността в интернет пространството и 
инструменти за влияние върху тях

Мрежова сигурност

Интернет 
(мрежи и 
сайтове)

Мобилни 
комуникации

Сателитни
комуникации

Онлайн

телевизия

Онлайн 

радио

Сигурност на 
съдържанието

SEO

SMM

PPC

ORM

Хакери и 
кракери

АСУ

AI, IoT

Поведенческа 
сигурност 

Инструменти 
за правоприл.

Социална 
психология,

Big Data

Приложна 
психология и 

НЛП

Фиг. 4. Аспекти на сигурността в интернет и инструменти за влияние. (SEO -

оптимизация на сайтове за търсещи машини, SMM -управление на социалните медии, 

PPC – платена реклама, ORM – управление на онлайн репутацията, AI- изкуствен 

интелект, IoT- интернет на нещата, НЛП- невро-лингвистичното програмиране, Big 

Data -имат се в предвид инструментите за събиране и социален анализ на голямо 

количество информация в интернет.   
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специалисти в ИТ индустрията, програмисти, разработчици, хакери 

и др. С две думи, тази област е мястото, където противопоставящите 

се страни се опитват да прекъснат техническите информационни 

канали, да променят алгоритмите за обработка, да крадат, повреждат 

или променят информацията в местата на съхранение и мрежите. 

Тези високите технологии включват:  

 Интернет, като най-глобалният източник на информация в 

днешно време, заема най-големия дял от всички информационни 

въздействия в съвременните информационни конфликти. Интернет 

е система от мрежи, интегрирани в една глобална мрежа, чрез която 

се прехвърлят данни. Днес той успешно заменя всички други 

медийни канали поради своята много функционалност, като 

постепенно всички останали канали преминават към онлайн 

излъчвания. Той дава възможност на човек да слуша онлайн радио, 

да гледа онлайн телевизия, да провежда двупосочна комуникация с 

предаване на аудио, видео и данни в текстов формат.   

Глобалната мрежа може да се разглежда като технология, но 

уебсайтовете в нея са елемент на съдържанието. Свързващото звено 

между технологичната и съдържателната сфера са търсещите 

машини. Те се намират в центъра на информационните операции в 

интернет, като всеки ден насочват милиарди интернет потребители 

към уебсайтове, които се появяват в горната част на страницата с 

резултатите от търсене. Търсачките са "приложения, които 
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използват ключови думи и фрази за намиране на информация в 

Интернет51". Приложенията включват няколко основни компоненти:  

✓ интерфейс за търсене в който потребителите пишат 

заявките и се свързват с базите данни;  

✓ уеб паяци (ботове, роботи) автоматизирани програми за 

откриване и сканиране на уебсайтове;  

✓ бази данни за класифициране и съхраняване на 

информацията в подходящ за възпроизвеждане вид;  

✓ алгоритми за търсене и извличане на информация -

компютърни процеси и модели, които правят търсенето 

значително по-лесно и дават релевантен отговор на 

запитванията на потребителите. 

При създаването на една чисто нова уеб страница в интернет 

търсещите машини не знаят за нейното съществуване и съответно тя 

е невидима за хората, които не влизат в нея. Тя не се появява в 

резултатите от търсене, докато Google не я индексира. Това значи 

ботовете (обхождащите паяци) на търсачката да я намерят, 

обработят и да я съхранят в базата данни на Google, където се 

класифицира и подрежда по тематика и ключови думи. В своята 

работа уеб ботовете "обхождат" мрежата за нова информация 

движейки се по хипервръзките между страниците. При откриване на 

нова, неиндексирана страница сканират нейния код, заглавията, уеб 

съдържанието, етикетите и описанията за да научат повече за темата 

на съдържанието, след което записват новите данни с определена 

                                      
51 Tilley, S. & Rosenblatt, H. Systems Analysis and Design. Eleventh edition. Boston, 2017 
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точност в базите данни (т.е. индексират ги). Когато потребителя 

направи заявка за определена ключова дума, търсачката намира 

всички подходящи индексирани уеб страници по тази тематика и ги 

показва в SERP (страницата с показаните резултати) подредени 

според ранг по реда на релевантност и авторитет. Първо са тези с по-

голям ранг, после с по-малък ранг и т.н.  Този ранг се определя 

според действащите математически алгоритми, които в днешно 

време отчитат над 200 информационни параметъра за сайта52.   

 Телевизията и радиото са традиционни средство за 

пропаганда и масова информация. Новите медии, като онлайн 

телевизията днес се превръщат в основни за голяма част от развитите 

страни, затова те трябва задължително да се използват в операциите 

а влияние в интернет. 

 Мобилните системи са основен начин за комуникация и 

прехвърляне на данни. Те свързват базовите станции в клетъчна 

мрежа, която осигурява определена област на покритие за работа на 

мобилните телефони. Съвременните смартфони също използват 

интернет технология и огромно количество приложения, които 

оказват влияние върху информационното поле, като  WhatsApp, 

Facebook Messenge, Skype, Viber, Telegram. По тях лесно може да се 

предава класифицирана информация в двупосочна връзка (един към 

един) или да се организират масови протести в конферентна връзка 

(един към много или много към много).  

                                      
52  Fishkin, R., Jeff P. Search Engine Ranking Factors [прегледано на 10.12.2017] 

https://moz.com/learn/seo/what-is-seo. 
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 Сателитната комуникация използва изкуствени сателити с 

инсталирани транспондери, които осъществяват връзка между земни 

(мобилни или стационарни) станции.  

 Изкуствен интелект (AI) се наричат концепциите, които 

позволяват на компютрите да правят неща изглеждащи разумни за 

хората 53 . Изкуственият интелект в интернет пространството има 

способност да анализира обкръжаващата го среда и да предприема 

действия, които увеличават възможността за постигане на 

определени цели. От друга страна развитието на изкуствения 

интелект доведе до появата на т.н. „Интернет на нещата“ (IoT), 

които вече оказва значително въздействие върху оперативните 

способности на въоръжени сили. IoT е концепция, която описва 

свързването на голямо количество физически устройства към 

интернет или друга обща информационна мрежа.  

 Автоматизираните системи за управление (АСУ), заедно с  

изкуствения интелект и интернет на нещата могат да бъдат 

причислени както към технологичните аспекти, така и към 

съдържателните аспекти на информационното противопоставяне. 

Към поведенческите техники за влияние в интернет  може да се 

причислят правоприлагането, анализа на голямо количество данни 

(Big Data), социалната психология, методите на приложната 

психология и невро-лингвистично програмиране 54 . Операциите за 

влияние в  интернет предполагат, на първо място, убеждението на 

                                      
53 Нишева М., Д. Шишков. Изкуствен интелект, Добрич: Интеграл 1995 
54 Kluban, O. M., Kurban, O. V., Lyubovec, G. V. Suchasni komunikacijno-kontentni procesy v 

bezpekovij sferi. Kyyiv: VIKNU, 2016 
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публиката. В крайна сметка това е точно задачата на пропагандата, 

контрапропагандата, връзките с обществеността (Public Relations (PR)) 

и т.н. В основата на тези техники стои откритието, че повечето хора 

действат по линията на най-малкото съпротивление според собствения 

си интерес и  често автоматично, по силата на навика.  

 Поради тази причина правоприлагането и борбата с кибер 

престъпността са вторият основополагащ стълб на киберсигурността 

съгласно Европейската стратегия за киберсигурност.  

 Социалната психология е отрасъл на психологията, който се 

занимава с изследване на принципите на човешката дейност в 

условията на взаимодействие в рамките на социалните групи. 

Основните проблеми на социалната психология са: принципите на 

комуникация и взаимодействие на хората в социалните групи, 

социализация на индивида и развитието на социалните нагласи, 

поради което тя често се използва за да предскаже поведението на 

групите. В интернет пространството това може да стане с методите 

на обработка и анализ на Big Data - голямо количество информация 

събрано в огромни поведенчески архиви и бази данни. Те позволяват 

разделяне на потребителите по специфични групи, интереси, навици, 

стереотипи, склонности и други параметри въз основа на които да се 

предскаже тяхното реално поведение. 

 Приложната психология е общ термин, използван за 

означаването на всички дисциплини в рамките на психологията, 

които се стремят да приложат принципите, откритията и теориите на 

психологията на практика.  
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 Невро-лингвистичното програмиране е модерно 

направление в психотерапията и приложната психология, изучаващо 

принципите на субективното преживяване на хората, чрез 

откриването на механизми и начини за моделиране на поведението 

им55.  

Една от най-използваните технологии за това в  интернет се нарича 

„Побутване“  (Nudge), по едноименната книга на Кас Сънстейн56. 

Същността на тази технология е да  се постави човек в ситуация, в 

която най-лесното за него решение е, че той се нуждае от „суфльор“ 

- онзи, който създава тази ситуация. Тъй като днес дейността се 

прехвърля в цифрова среда и практически няма разлика между 

реалността и виртуалността, хората се стимулират (подбутват) да 

използват определена платформа, с която да си помогнат. Тя се 

осъществява чрез различни видове уебсайтове, социални мрежи, 

електронни инструменти, онлайн магазини и др. 

Осигуряването на сигурността на съдържанието е най-важната 

задача на държавната политика на всяка страна. Важно е да се 

разбере, че суверенитетът в интернет пространството е по-трудно да 

се поддържа от обичайния (географски) суверенитет. В интернет 

няма физически граници, така че е трудно да се осигури защита за 

разпространение на съдържанието. Може да се каже, че границата на 

нашето съдържание е видимостта на уебсайтовете в които е 

разположено, колкото по-видими са те толкова повече граждани ще 

                                      
55 Kluban, O. M., Kurban, O. V., Lyubovec, G. V. Suchasni komunikacijno-kontentni procesy v 

bezpekovij sferi. Kyyiv: VIKNU, 2016 
56 Талер, Р.X., Сънстейн, К.Р. Побутване, София: Изток-Запад, 2014 
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се влияят от това съдържание. Видимостта на уебсайтовете се 

определя от оптимизацията им на алгоритмите на търсещите 

машини. Следователно, първата най-важна точка на сигурността на 

съдържанието е собствеността на уебсайтовете в които е 

разположено съдържанието и  принадлежността към търсачките.  В 

този смисъл големите стани, като Русия и Китай са подсигурили 

независимостта си, като са изградили собствени инструмент за 

търсене и собствени социални мрежи.  

 

Фиг.5. Световна карта на социалните мрежи от месец Януари 2018 г. (Източник 

SimilarWeb и Vincos.it57) 

 За  малка стана като България обаче, това не е възможно. У нас 

Facebook е най-използваната социална мрежа, а търсеното се 

осъществява с една единствена търсеща машина Google.BG, която се 

употребява от 98 % от потребителите, а според проведения от автора 

експеримент с реален уебсайт потребителите на Google са дори 

                                      
57  La mappa dei social network nel mondo – gennaio 2018 [10.01.2018] 

http://vincos.it/2018/02/05/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-gennaio-2018/ 
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99,3%. Това говори за абсолютна зависимост на българките 

потребители от тази търсачка. Поради тази причина е важно да се 

контролират уебсайтовете, в които се публикува съдържанието, но 

не да публикуваме цялото съдържание само в няколко наши сайта, а 

да направим така, че първите страници на Google да показват нашето 

съдържание.  

Проучванията показват, че повече от 40% от интернет 

потребителите кликват върху първата нерекламна връзка в 

резултатите от търсенето.  

Първите пет резултата от търсенето получават около 75%, а 

първата страница с показаните резултати от търсене на Google 

получава 95 % от целия трафик58.  

 

Фиг. 6. Посещаемост според класирането в Google.bg  

 

Следователно има огромен стимул за класиране на първа 

страница, независимо дали продаваме военни обувки или 

                                      
58 Киберман, Т. На първо място в Google 2017. София: Франчайзинг БГ ЕООД, 2016 
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публикуваме военно- политически новини и информационни 

съобщения. 

Тъй като потребителите на интернет са изключително разнородни, 

всеки текст и всеки електронен ресурс трябва да бъде насочен към 

конкретна аудитория. И най-важното за публикуването на 

съдържание в интернет е да се спечели доверието на аудиторията. 

Силната информационна политика винаги се основава на доверие. В 

това отношение в информационния поток е необходимо ясно да се 

разделят фактите и тяхното тълкуване. 

Решаването на тази ключова задача се постига чрез използването 

на комбинация от високо манипулативни технологии и инструменти, 

най-важните от които са: оптимизация на сайтове за търсещите 

машини (Search Engine Optimization (SEO)), управление на социални 

медии (Social Media Management (SMM)), контекстна и платена 

реклама (Pay Per Click (PPC)), управление на онлайн репутацията 

(Online Reputation Management (ORM)), хакерски атаки и други 

дейности изискващи експертен персонал.  

 В  SERP (страницата с резултати) на Google се показват два 

типа резултати, органични резултати (от естествено търсене) и 

платени резултати (реклама). Първите се манипулират с технология 

наречена SEO,  а вторите се  наричат още контекстна реклама и 

Pay Per Click  от английски език се превежда „плати за клик“.  Този 

метод а въздействие е начин за подаване на данни според контекста 

(съдържанието) в интернет, чрез платено поставяне на банерна 

реклама или текстово съобщение. Това е форма на таргетираната, 
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целенасочена реклама, която се публикува в различни сайтове или 

други медии според тяхното съдържание.  

 Управление на социални мрежи (SMM - Social media 

management) са дейности, насочени към улавяне вниманието на 

аудиторията и увеличаване на трафика към даден продукт или 

информация, чрез различни социални платформи. Днес съществуват 

много услуги и софтуерни продукти за управление на социални 

медии, които предлагат интегрирано решение за провеждане на 

цялостни информационни кампании. Те се основават на сложни 

поведенчески анализи на данни в реално време и автоматично 

излъчване на подходящи съобщения в точното време по няколко 

канала едновременно. 

 Управление на онлайн репутацията, (ORM - Online 

Reputation Management) е разновидност на  връзките с 

обществеността (PR – 2.0) в интернет пространството. Тя обхваща 

дейности свързани с мониторинг, контрол, анализ и защита на 

добрата комуникация между ръководните лица и организациите, от 

една страна, и уеб потребителите, от друга страна. От нея могат да 

се възползват както институциите, които вече са станали обект на 

комуникационна криза, така и тези, които желаят да вземат 

превантивни мерки, за да не изпаднат в такава неблагоприятна 

ситуация.  

Мониторингът е наблюдение и управление на класирането на 

институционалния уебсайт в търсачките и той  следва да се извършва 

постоянно. С помощта на тази дейност ние може да наблюдаваме 

какво говорят хората за нашата институция и да реагираме на време. 
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Алгоритмите на търсещите машини постоянно се променят и поради 

това е необходимо, сайта също да се адаптира към тях. Целта е да се 

запазят постигнатите резултати по определени ключови думи, а защо 

не и да се подобрят? Това е необходимо за да анализирате 

резултатите и определите работещите методи, избрани в етапа на 

планирането. 

Контролът се осъществява, чрез следене на коментарите в 

социалните мрежи и проверка на класирането в резултатите от 

търсене с цел недопускане хората да попаднат на нежелан от нас 

материал, докато сърфират в интернет.  

За целта е необходимо да се анализира и познава начина на 

мислене на целевата аудитория и най-влиятелните играчи в 

социалните медии. Не може да се пренебрегва негативното 

отношение в блогосферата, социалните мрежи, форумите и 

информационните сайтове, защото то ще доведе до понижаване на 

доверието в потребителите в нашата организация. 

Има няколко тактики за защита на репутация с които може да се  

влияете на целевата аудитория според ситуацията: 

✓ изграждане на положителна онлайн репутация, 

провеждане и управление на периодични рекламни кампании 

в интернет пространството, чрез облъчване на аудиторията с 

положителни мнения и коментари, които да се оптимизират от 

SEO гледна точка и да завземат първата страница на Google; 

✓ поддържане на онлайн имидж и следене за нови 

материали, излизащи в интернет с помощта на модерен 
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софтуер за „слушане“, като Google Alerts, Yahoo Alerts, Social 

Mention и др.; 

✓ смекчаване или заличаване на лоша онлайн репутация, 

като се изместват лошите линкове от по-силни Ваши линкове, 

когато завземете цялата първа страница на Google с ваши 

линкове се получава контрол над интернет пространството; 

✓ провеждане на агресивна антикампания с цел 

дискредитиране на нелоялен конкурент. 

Има няколко прилики и съществени разлики между SEO и ОRМ. 

Оптимизацията на сайтове е за насърчаване на класирането в 

първите места на резултатите от търсенето, а управлението на 

онлайн репутация е контролиране на колекция от сайтове, които се 

появяват в резултатите от търсене и формиране на положително 

отношение към съответната институция.  

Често в дейността по управление на онлайн репутацията и 

провеждането на информационни операции се използват т.н. тролове. 

В интернет жаргона под думата „трол“ се разбира човек, който 

публикува  провокативни коментари по дадена тема с цел да смути 

автора или да разстрои нормалната  дискусия в даден форум, като 

насочи  темата в определена посока.  В този смисъл, дейността на 

подобен човек се нарича „тролене“. Това е деструктивен феномен, 

започващ от обикновено развлечение за сметка на по-неопитните 

потребители, стигащ до нивото  на информационна война. 

Днес съществуват цели институции за тролинг, които организират 

платени групи хора с цел агитация и манипулиране на резултатите в 

интернет и общественото мнение. Обикновено, тролът “работи” в две 
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направления. Едното е чрез провокация и обиждане на съвсем 

непознати хора, а второто е добре планирана разработка с цел 

отмъщение на конкретен човек или група от хора, чрез използване на 

различни слухове, клевети и компромати.  Трябва да се прави разлика 

между хейтър и трол.  Докато първите са природно негативни и 

просто мразят всичко, то вторите са по-скоро хитри манипулатори. 

Най-общо те се делят на 2 вида – прости и сложни тролове. Простите 

използват явни обиди и целенасочено нарушават правилата на 

форумите, а сложните работят на границата на нарушенията. 

Троловете използват няколко основни техники за тролене, всички от 

които може да се наблюдават в Българския военен сайт Pan.bg и могат 

да бъдат обобщени така: 

✓ Клониране е най-често използвания трик. Всеки трол 

задължително се клонира, чрез създаване на няколко акаунта 

от различен компютър и започва да води ожесточена дискусия 

със самия себе си. По този начин много бързо може да забие 

дадена тема във форум, блог или социална мрежа.  

✓ Стоварването на десант с обучена група от тролове, която 

влиза организирано в нарочен форум и със своите клонинги е 

в състояние да го превземе за кратко време. При спам над 75% 

от публикациите, трафика на сайта буквално спада до нулата.  

✓ Плувки, куки и мрежи. Това са различни средства за 

създаване на провокативни съобщения, които могат да се 

хвърлят във вече открита тема или да са първи пост в нова 

тема. Обикновено се маскират, като невинен  въпрос, но 
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съдържат една или повече „куки“ за които после да се хванат 

троловете. 

✓ Потъване и различни маневри. Често тролът публикува 

нещо и “потъва” за известно време, през което наблюдава 

реакциите, търпимостта и нивото на захапване, намесата на 

администратора и др. При благоприятна среда подгрява 

темата със свои клонинги, забива и след това се прави на 

жертва. 

✓ Засада. Тролът следи даден блог, например на Президента 

и когато излезе нова публикация веднага започва да му намира 

грешки, да доказва, че лъже и цели да го изкара от равновесие. 

Днес все по-често започва да се говори за воденето на 

информационни войни и нуждата от създаване на кибер 

подразделения, а при модерните конфликти те със сигурност не 

могат да минат без използването на тролове за управление на онлайн 

репутацията и моделиране на общественото мнение.  

 SEO технологиите, като понятие идват от английското 

съкращение на акронимът  SEO - Search Еngine Оptimization.  От 

техническа гледна точка SEO е комплекс от дейности, които помагат 

на сайта да подобри уеб класирането си сред резултатите от 

органичното търсене и да стане по-видим за хората59. От научна 

гледна точка SEO е подраздел на интернет маркетинга, който се 

свързва с изучаване на работата на търсещите машини в уеб 

базираните информационни системи и управлението на 

                                      
59 Sprung, R. What is SEO? https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-seo-faq-ht [04.02.2018] 

https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-seo-faq-ht
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информацията, която  влияе на хората в интернет пространството. От 

гледна точка на информационните операции SEO е най-проникващо 

оръжие за манипулация на целевата аудитория в мрежата. Не 

случайно след навлизане на бизнес услугите в онлайн 

пространството оптимизацията на уебсайтове се превърна във важна 

част от маркетинговия микс. Днес съществува огромна индустрия за 

милиарди долари, която е посветена на оптимизирането на 

резултатите от търсещите машини за всички видове уебсайтове,  

чрез наблюдение и обратно разработване на алгоритъма за класиране 

в търсачките. Общите приходи на Google от всички реклами в 

мрежата през 2017 г. са били 27,4 милиарда долара, които идват 

предимно от показване на платените резултати 60 . Като се има в 

предвид, че само една трета от посетителите кликът на реклами, то 

приходите на SEO – индустрията се оценяват на около 80 милиарда 

долара.   Това е критично оръжие в арсенала на точния пропагандист.  

 Според насочеността на техническите дейности за развитие на 

уебсайтовете  SEO се разделя на два основни вида:   

1. On-page SEO – вътрешни дейности по уебстраниците. Това са 

дейностите, ориентирани към работа вътре в сайта, като подобряване 

на кода, съдържанието и мета данните. 

2. Off-page SEO – външни дейности. Това са дейности по 

популяризирането и подобряване на видимостта извън уебсайта,  

чрез изграждане на мрежа от линкове с другите сайтове. 

                                      
60 https://www.statista.com/statistics/267606/quarterly-revenue-of-google/ [04.02.2018] 

https://www.statista.com/statistics/267606/quarterly-revenue-of-google/
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SEO технологията е необходима по следната причина: да се 

направят уебсайтовете по-лесни за ползване от хората и по-

разбираеми за роботите на търсачката. Това помага на търсещите 

машини да разберат за съдържанието на уебсайта, да го 

класифицират  да го предложат по полезен начин на потребителите61. 

Тези методи могат да бъдат разрешени от търсачките,  наречени бяло 

SEO (white hat) или забранени опити за манипулиране на търсачката 

- черно SEO (black hat).  Освен тях се среща и т.н. “сиво SEO”, което 

е на границата между законния и забранения от Google начин за 

оптимизация на уебсайтове. При нормални условя не е 

препоръчително да се практикуват черни техники поради опасност 

от наказание на уебсайтовете, но при провеждане на военни 

информационни операции и двете се използват масово, поради това, 

че дават добри резултати в краткосрочен план.  

Можем да видим доказателства за прилагането на целенасочено 

“черно SEO” в наличието на необичайни резултати от търсене по 

чувствителни за обществото теми. Например, за изборите в САЩ 

през 2016 г. излязоха многобройни доклади за подобни неподходящи 

уебсайтове с наличие на руска следа62. Google твърдят, че това са 

грешки в техните алгоритми, които ще бъдат отстранени, но все пак 

тези инциденти са следствие на умишлени усилия за манипулиране 

                                      
61  Fishkin, R. Rewriting the Beginners Guide – Part V: Keyword Research [15.01.2017] 

https://moz.com/blog/rewriting-the-beginners-guide-part-v-keyword-research 
62  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications For U.S. 

National Security. A Minority Staff Report. Committee on Foreign Relations United States Senate 

one Hundred Fifteenth Congress Second Session, Washington, 2018 
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на алгоритмите и насочване на потребителите към определено 

съдържание. 

Най-често използваните техники за черно SEO са: 

✓ Cloaking – страници, които се виждат по един начин от 

ботовете и напълно различен начин от хората. Това се постига,  

чрез слагане в съдържанието на сайта на невидим от хората 

текст, изпълнен с ключови думи. Скриването на текста става, 

като се постави зад изображение, също така  с цвета на фона и 

с малки букви или ако бъде поставен в Cascading Style Sheets  

(CSS ) файла.  

✓ Прекалено оптимизиране и прекалената наситеност с 

ключови думи също може да се счита за манипулация. 

✓ Създаване на лоша линк картина на сайта, чрез насочване 

на прекалено много хипервръзки от ниско качествени сайтове 

на разнообразна тематика или т.н. ферми за линкове и сайтове 

с лоша репутация.  

✓ Пренасочване на страниците, когато се привличат хора с 

една страница, която ги прехвърляте автоматично към друга 

без те да го желаят. 

✓ Скрити текстове и кодове в HTML. Например, използва се 

код, който при посещение на дадена страница автоматично 

прави така, че човека все едно е натиснал бутона „Харесва ми“ 

на някаква Facebook страница, а посетителя дори си няма 

представа за това.  

✓ Размяната на реципрочни линкове между два сайта, 

сочещи един към друг,  също не се толерира от Google.bg 
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В нашата страна се наблюдава и още една насока за използване на 

черни техники с цел да се навреди на конкурентен сайт. В 

информационната операция, когато противниковият сайт излиза 

преди нашия, без знанието на собственика му може да се насочват 

към него лоши линкове от ниско качествени сайтове, ферми за 

линкове с лоша репутация и други подобни, в следствие на което 

Google може да снеме доверието си от него.  

Друга възможност е създаване на осмиващи дубликати на 

противниковия бранд. Подобна тактика бе използвана в борбата 

срещу интернет кампанията на Ислямска държава. Група 

„Анонимните“, създадоха пародиен  сайт khilafabook.com с една 

буква разлика от социалната мрежа на ИДИЛ khelafabook.com, която 

осмива ислямистите. Така се създават редица сайтове с подобен 

домейн на противниковия, които да се класират по-добре от тях и 

вътре да бъдат пълни с карикатури и обидни думи.  

 Професионалистите, свързани с информационната сигурност 

се разделят на  хакери (hackers) и кракери (crackers). И едните и 

другите се занимават с решаването на една и съща задача - търсене 

уязвимостта в информационната система или уебсайтовете в 

интернет, разликата е в гледната им точка към проблема.    Хакерите 

изследват информационната система с цел откриване на слабите и 

места (уязвимостта) и информират потребителите за отстраняването 

им. Анализират съществуващата сигурност на системата, 

формулират необходимите изисквания и условия за повишаване 

нивото и на защита. Кракерите осъществяват несанкциониран 

достъп до системата с цел кражба, подмяна, унищожаване на 
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информация или създаване на неоторизирани промени в системата, 

които водят до срив или нарушаване на  функционалността и т.н.  

Тези дейности понякога се налагат при провеждане на военни 

операции, поради невъзможност да се преодолее  даден противников 

уебсайт с предишните методи.  

От направения по-горе анализ се вижда, че освен да бъдат 

потенциална заплаха, уеб базираните инструменти могат да 

представляват и ефективна възможност за запазване на 

националната сигурност и постигане на стратегическите интереси на 

държавата, при правилно използване от държавните институции, 

най-вече в областта на сигурността и отбраната. След като те 

представляват заплаха за  правителствата, би било жизненоважно 

службите за сигурност непрекъснато да усъвършенстват и 

актуализират уменията си за създаване на съдържание, 

сътрудничество, изграждане на общности и друга употреба на 

новите интернет технологии63. Неприемането на тези инструменти 

може да намали относителните възможности на организацията във 

времето. 

  

                                      
63 Papic M., Noonan S.  Social Media as a Tool for Protest.  Austin: Stratfor, 2011 
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2.3. Изследване на възможностите на 

уебсайтовете  в сферата на отбраната  

Мрежовият аспект на киберсигурността във военните операции е 

подробно изследван в специализираната литература, но 

инструментите за манипулация на съдържанието и 

институционалните уебсайтове, като основен инструмент за влияние 

в националното интернет пространство остават някак слабо 

засегнати в повечето регламентиращи документи.   

Поради тази причина се наложи провеждането на емпиричен 

експеримент с реален уебсайт – Postvai.com, с който в продължение 

на 7 години бяха изпитани всички по-горе описани технологии за 

манипулация на съдържанието, бяха изучавани и анализирани 

влияещите фактори за повишаване на неговата видимост в 

търсещите машини. По-долу е показана  снимка от резултатите на 

експеримента Postvai.com измерени с помощта на световно признат 

инструмент - Google Analytics от която се вижда, че той е обхванал 

извадка от 411 217 души, като 9,5 % от тях са постоянни посетители 

на сайта64.  

                                      
64 Интернет списание с ISSN 2535-0838 [1.02.2018] https://postvai.com/ 
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Фиг. 7. Снимка на Google Analytics  с общ преглед на аудиторията на Postvai.com към 

1.02.2018 г. 

От измерването се разбира, че всеки един посетител е разгледал 

средно по 2 страници от сайта със средна продължителност на 

сесията по 1,46 минути. 

Oт данните измерени за календарната 2017 г. също така се вижда, 

че органичното търсене (естествено търсене)  все още представлява 

около 54 % от трафика в Българския интернет.  

 

Фиг. 8. Източници на трафик в Postvai.COM през 2017 (Снимка от Google Analytics)   

 

2.3.1. Методология на изследването 

Методологията на изследването включва прилагане на 

сравнителен анализ и емпиричните методи за изследване: 
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наблюдение, сравнение, измерване, провеждане на реални тестове и 

практически експеримент. Експериментът включва разработване на 

реален сайт и тестване на промените в него, измерване на 

резултатите със световно признати инструменти като Google 

Analytics и последващ уеб анализ на данните в четири основни етапа.   

Уеб анализът е начин за научаване как потребителите 

взаимодействат с интернет приложенията, чрез автоматично 

записване на аспекти от техните действия с последващо 

комбиниране и трансформиране на поведението в данни, които 

могат да бъдат анализирани65." 

 

 

Фиг. 9.  Стъпки за уеб анализ  

1. Определяне на целите е първия етап от анализа. 

Съществуването на даден  институционален сайт не е самоцел, всяка 

организация се бори да постигне някаква предварително зададена 

цел спрямо точно определена аудитория. Например,  целта на 

уебсайта на Военна Академия „Г. С. Раковски“ е да предоставя 

информация на настоящи и бъдещи студенти, партньорски 

организации и да популяризира бранда на Академията в класирането 

по определени ключови думи, влияещи на избраната аудитория.  

                                      
65 Beasely, М. Practical Web Analytics for User Experience.  Morgan Kaufmann, 2013 
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Според определението на Кеймбриджкия университет целева 

аудитория е „конкретна група от хора, към която е насочена 

реклама, продукт, уебсайт, телевизионна или радио програма66.” В 

информационните операции уебсайтът е инструмент, оръжие с което 

да достигнем до избрани таргет групи от хора, затова трябва 

правилно да определим, кого се стремим да достигнем и как 

психологически да му повлияем за нуждите на операцията? По-

доброто разбиране на психологията и поведението на потребителите 

ще направи много по-лесно създаването на подходящо съдържание 

и прилагането на SEO практиките в информационните операции, а 

то трябва да се оптимизира с подходящи за тях ключови думи67.  

2. Измерване на основните SEO метрики. Това са числови 

стойности по различни измерими показатели, които се изчисляват за 

сравняване на резултатите от органично търсене. Такива основни 

SEO показатели са позицията на класирането по ключови думи, броя 

на индексираните ключови думи, органичният трафик на целевите 

страници, нарастването на входящите хипервръзки, споменаването 

на марката, трафика от търсене и др.  За да се анализират резултатите 

от дадена SEO техника е необходимо редовно да се измерват и 

следят горните параметри с помощта на специализирани уеб 

инструменти.  

                                      
66 Cambridge Dictionary [20.12.2017] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/target-

audience 
67   Anderson, S. SEO Tutorials For Beginners in 2017. [17.02.2018] http://www.hobo-

web.co.uk/seo-tutorial/ 
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3. Събиране и анализ на данните. Точното и навременно 

събиране на данни ще направи процеса по техния анализ много по-

лесен. Анализът на получените данни дава резултатът от 

изпълняваните SEO дейности, както и нови идеи за подобрения. С 

помощта на Google Analytics може да се анализират данни като: брой 

показвания на страници, уникални посетители, средно време за 

престой на страница, степен на отпадане на посетителите, 

поведението на посетителите, скорост на сайта, източници на трафик 

към уебсайта и т.н68.  За нуждите на настоящото изследване следва 

да се анализират предимно резултатите от органичното търсене.  

4. Прилагане на промените. След като се анализират 

получените данни се прилагат различни подходящи промени и 

отново се измерват резултатите. Ако са положителни се 

продължават започнатите дейностите, а ако са с обратен ефект се 

прекратяват. В проведения практически експеримент с postvai.com 

бяха прилагани и измервани различни промени, като резултатите от 

тях бяха обобщени в две основни категории: външни за сайта 

фактори и вътрешни фактори влияещи на класирането.  

След което на тяхна база да се направи сравнителен анализ на 

основните параметри влияещи на видимостта на  институционалните 

сайтове в областта на сигурността и отбраната и да се предложи как 

да се използват за създаване на информационно превъзходство в 

националното интернет пространство.  

                                      
68 Google Analytics [20.02.218] https://www.google.com/analytics/ 
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Изследваните вътрешните фактори включват различни 

параметри свързани с кода (валидност и тежест на HTML и CSS 

файловете, включване на мета тагове), структурата на сайта и 

наличие на robots.txt файл, карта на сайта (sitemap.xml), SEO 

приятелски URL адреси, параметри на текста (дължина, плътност, 

уникалност, наситеност) и т.н. В резултат от проведените 

практически експерименти в postvai.com се констатира, че най-силно 

влияние над уебстраниците има наличието на семантично 

съдържание с правилно избрани за целевата аудитория ключови 

думи, което е обвързано с подходящ домейн,  хостинг и кратки URL 

адреси. За да се повиши видимостта на даден сайт, освен да бъде 

създадено  това съдържание,  то трябва да бъде достъпно за 

потребителите, т.е. да е разрешено в robots.txt. Уебсайта трябва да 

може бързо и лесно да се отваря от различни браузъри и устройства 

и да притежава необходимото ниво на сигурност. Поради тази 

причина за сравнителния анализ на институционалните сайтове, като 

определящи параметри за анализ и оценка на институционалните 

уебсайтове в областта на отбраната се предлагат следните  

параметрите: скорост, мобилност, сигурност и достъпност.  

Външните фактори се определят като основни за изграждане на 

онлайн авторитет и репутация на уебсайта, но се намират извън 

неговите страници. Дейността по тяхното подобряване е известна 

под името Off-page SEO (външна оптимизация) и включва комплекс 

от мероприятия, които се прилагат извън страниците на уебсайта с 

цел увеличаване на ранга или трафика и в крайна сметка повишаване 

на неговата видимост.  От проведения експеримент се вижда, че най-
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голямо значение за повишаване на видимост на уебсайтовете има 

броя на входящите връзки от други качествени ресурси и употребата 

на социални мрежи. Поради което се налага да бъдат оценени нивото 

на получения трафик, ранг, линк картината и употребата на 

социални мрежи от институционалните  сайтове в областта на 

отбраната.  

Като посочените параметри бяха сравнявани спрямо приетия общ 

показател за популярност на сайта на независимата класация  

„Alexa Traffic Rankings“, предоставена от Alexa Internet Inc  дъщерно 

дружество на Amazon.com69. Тя класира сайтовете в т.н. Global Rank 

(GR), който се изчисляват на база средно дневните посещения от 

потребители на домейна за последните три месеца в глобален план и 

за съответната държава. Сайта с най-висока посещаемост се класира 

първи, затова колкото по-малко е число на Global Rank  толкова по-

добре. За нуждите на изследването са използвани данни от „Alexa“ 

събрани през месец декември 2017  г.  

Недостатък на класацията е, че тя не отчита данните за отделните 

поддомейн и отделните заявки на даден потребител в един и същи 

ден. Поради това се наложи информацията за уебсайтовете с 

поддомейни да бъде допълнена с предполагаемия среден дневен брой 

на уникалните посетители (P) изчислени с инструмента 

StatChest.com, като този параметър бе приет за основен критерий за 

сравняване и е показан във втората колона на таблицата70. 

                                      
69 Alexa Traffic Rankings [20.02.2018] https://www.alexa.com/siteinfo 
70 StatChest [20.02.2018] https://www.statchest.com/ 
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В представителната извадка влизат 20 броя уебсайтове на най-

големите организационни структури в сферата на отбраната на 

българското интернет пространство, като за сравнение бяха взети 

два частни сайта, публикуващи съдържание по темите на отбраната 

и експерименталния уебсайт https://postvai.com/, който беше приет за 

сравнителен еталон. 

2.3.2. Измерване и анализ на вътрешните фактори влияещи 

на уебсайтовете в сферата на отбраната 

За определяне скоростта на зареждане се направиха измервания 

на началните страници на уебсайтовете от настолен компютър и при 

отваряне с мобилно устройство, чрез инструментите “Pingdom Speed 

Test71” и „PageSpeed Insights“ на Google, които освен това показват и 

редица предложения за подобряване бързодействието на сайта. 

PageSpeed резултатите варират от 0 до 100 точки. По-високият 

резултат е по-добър и стойност от 85 нагоре показва, че страницата 

се представя добре72. В таблицата по-долу е посочена скоростта на 

зареждане (V) на началната страница в секунди.  

За оценка на мобилността (М) бе използван „Test My Website“ на 

Google, който показва дали дадения сайт предлага удобно мобилно 

решение, а в таблицата се отчита дали изследвания сайт има 

отзивчив дизайн или не.  

Бяха прегледани функциите за сигурност на сайтовете (S) със 

„SSL Server Test“ на Qualys SSL Labs, който проверява обществените 

                                      
71 Pingdom Website Speed Test [20.02.2018] https://tools.pingdom.com/ 
72  Google page speed test insights [20.02.2018] 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

https://postvai.com/
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SSL уеб сървъри на базата на четири критерия: наличие на 

сертификат, поддръжка на протоколи, ключ и сила на шифриране, 

като в настоящата таблица е посочено наличието на сертификатите 

за SSL (Secure Sockets Layer) на изследваните уебсайтове73. 

За измерване на достъпността (D) бе приет критерия за наличие 

на правилно конфигуриран файл robots.txt, който бе измерен с  „Web 

Accessibility Checker“74. Резултатите са предоставени в таблица:  

№ Сайт GR P 
(бр./д.) 

V 
 (s) 

 

М 
 

S 
(SSL) 

D 
(robots.txt) 

1 Mod.bg 836 471 699 7,21 Не В процес Да 

2 navy.mod.bg - 78 6,03 Не Не Да 

3 airforce.mod.bg - 118 2,56 Не Не Не 

4 rnda.armf.bg - 154 11,21 Да Не Да 

5 jfc.armf.bg  - 24 5,23 Не Не Не 

6 landforce.armf.bg - 34 7,37 Не Не Не 

7 scis.armf.bg  - 10 3,63 Не Да Не 

8 naval-acad.bg 917 714 633 3,95 Да Не Да 

9 nvu.bg 1 604943 404 5,29 Не Не Да 

10 comd.bg 4 702133 183 2,47 Не Не Да 

11 militaryclubs.bg 2 193754 317 2,44 Не Не Да 

12 guards-bg.com 4 209 567 2 4,11 Не Да Да 

13 vma.bg 1 340 976 492 2,92 Не Не Да 

14 armymedia.bg 1 234 466 525 8,48 Не Не Да 

15 militarymuseum.bg 5 540 472 158 4,8 Не Не Не 

16 cmdrcoe.org 1 517 962 446 3,21 Да Да Да 

17 24ab.bg - 2 6,33 Да Не Да 
18 Otbrana.com 2 912 728 271 1,8 Не Не Да 
19 pan.bg 121 616 3403 11,48 Не Не Да 
20 Postvai.com 1 582 062 441 1,5 Да Да Да 

Табл. 3. Резултати от изследване на вътрешните фактори, декември 2017 г. (GR- 

Global Rank според Alexa, P-  среден дневен брой потребители, V – скорост на зареждане в 

секунди, M – мобилност,  S- сигурност, D – разрешен ли е robots.txt за индексиране).  

Прави впечатление, че повечето структури нямат собствен 

домейн, а използват поддомейн на уебсайта на „Министерство на 

отбраната“, като някои от тях дори нямат поддомейн, а обикновени 

                                      
73 Global SSL Certificate Provider [20.02.2018] https://www.trustico.com/ 
74 Web Accessibility Checker [20.02.2018] https://achecker.ca/checker/index.php 
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страници. Такъв е случая с „Комендантството на МО“ 

(www.mod.bg/bg/EXT/Komendantstvo/index.html)  и „Института по 

отбрана“ (www.mod.bg/bg/EXT/InstitutOtbrana/index.htm) -  поради 

което същите не бяха проучвани. Почти всички с малки изключения 

предпочитат държавното разширение от първо ниво – BG. 

 

Фиг. 10. Уникални посетители на ден (декември 2017)   

От графиката се вижда, че най-популярен в Българското интернет 

пространство е Pan.BG и чак след него са институционалните 

уебсайтове Mod.BG, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ВМА и 

„Информационния център“ на МО. Абсолютно недопустимо е 

частен сайт със скромен ресурс да изпреварва държавни институции 

с налични отдели за връзки с обществеността и специално отделен 

медиен ресурс. Още повече че данните за уебсайта на Министерство 

на отбраната  включват трафика на всичките им поддомейни, като 

при проучването му бяха открити 17 броя.  
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Най-големите военни институции са обединени в една обща група 

с разширение Armf.BG включваща 6 поддомейна, която остава едва 

на девето място след експерименталния сайт Postvai.COM, като 

повече от половината трафик на Armf.BG идва от сайта на Военна 

академия „Г. С. Раковски“.   Това се дължи до голяма степен на 

ниските резултати и дори пълната липса на някои от изследваните 

по-долу параметри.  

Скоростта на зареждане на страница е много важен параметър за 

класирането на уебсайтовете, защото доказано влияе върху 

количеството на трафика и повишаване видимостта на сайта. Една  

секунда забавяне на времето за зареждане намалява с 11 % 

посещенията и води до чувствителен спад на реализациите 75 .  С 

оглед на този факт може да се предложи следната класификация на 

средното време за зареждане: 

 отлично  под 2 секунди; 

 приемливо до 4 секунди; 

 неблагоприятно над 5 секунди. 

При така приетото време класацията се води от експерименталния 

сайт Postvai.com, който единствен от представителната извадка 

преминава успешно теста и е доказателство, че изброените по-горе 

мерки водят до успех в класирането. 

От анализа на данните в таблицата се вижда, че само 40 % от 

сайтовете са преминали приемливото ниво от 4 секунди и само 10 % 

от тях са с отлична скорост под 2 секунди.  

                                      
75 Dean, B. The Definitive Guide To SEO In 2018 [26.02.2018] https://backlinko.com/seo-this-

year 
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Изключително неблагоприятно е времето за зареждане на уебсайта 

на Военна академия, което води до отлив на голямо количество 

посетители. Съдейки от експерименталния сайт при евентуалното 

подобряване на скоростта на сайта на Военна академия до приемливо 

ниво, неговият трафик може да се увеличи двойно, а от там 

видимостта и влиянието му над аудиторията.  

Въпреки, че някои от сайтовете преминаха теста за скорост на 

настолен компютър, те не могат да преминат теста за мобилни 

устройства, защото не са с отзивчив дизайн, например Otbrana.com. 

Повечето уебсайтове в отбраната не успяват да направят това, 

защото не прилагат общите техники за оптимизация.  

Експериментът с Postvai.COM показва, че най-добрите практики 

включват активиране на компресирането на файлове,  

приоритизиране зареждане на видимата част от уебсайта,  

намаляване броя на вградените компоненти на уеб страница, 

намаляване на пренасочванията, използване на кеширането на 

браузъра, оптимизиране на изображения, намаляване  общия размер 

на кода и др.  

По критерия мобилност почти всички институционални 

уебсайтове не се справят добре и значително отстъпват на частния 

сектор. Само 20% от прегледаните сайтове в извадката са подходящи 

за мобилни устройства и използват отзивчив дизайн. В началото на 

2017 г. от Google обявиха, че 60% от търсенията им идват от мобилни 

устройства, затова днес е задължително да се използва тази 
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технология при създаването на който и да е уебсайт76. Чрез нея се 

създава адаптивен дизайн, който преформатира уеб страниците да се 

отварят по подходящ начин в различните устройства, включително 

и в мобилните телефони.  

Най-често срещаните проблеми в изследваните сайтове са 

неправилно конфигуриране за мобилни устройства, нечетливи 

размери на шрифтовете, бутони и връзки. Близкото разполагане на 

допирните елементи в сайта, затруднява мобилните потребители и те 

не могат лесно да докоснат желания бутон без да засегнат съседните 

елементи. На второ място се констатира, че прозорецът за изглед на 

уебсайта не е правилно оразмерен за мобилни устройства и не се 

побира в екрана, което води до лошо потребителско изживяване. На 

следващо място се използват остарели приставки, които не се 

поддържат от повечето мобилни устройства. В голяма част от 

сайтовете текстът на страницата не е достатъчно голям за да се 

прочете удобно.  С оглед на това, че мобилността става все по-важна 

за потребителите, които използват мобилни устройства за 

намирането на важна информация в интернет и може да се отчете, че 

при нейното подобрение видимостта на институционалните сайтове 

ще се увеличи значително. 

Сигурността на проучваните институционални уебсайтове не 

генерира нужното ниво в областта на отбраната.  Според 

националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива 

България 2020“ сигурността и достъпността на уебсайтовете, уеб-

                                      
76  https://webmasters.googleblog.com/2017/11/make-your-sites-complete-jobs.html [посетено 

на 25.02.2018] 

https://webmasters.googleblog.com/2017/11/make-your-sites-complete-jobs.html
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базирани системи, услуги на правителството и държавната 

администрация се реализира със задължително използване на 

сървърни сертификати за сигурен комуникационен канал (HTTPS-

only, с поддържано съответно стандартизирано ниво на сигурност), 

национален доверен удостоверител на сървърни сертификати, 

развитие на системата за удостоверяване на домейн имената за 

крайни потребители Domain Name System Security (DNSSEC), 

постоянното им развитие и обновяване съобразно препоръките на 

международните интернет организации.   

В настоящото изследване бяха прегледани функциите за 

сигурност: Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) и Domain 

Name System Security (DNSSEC) чрез инструмент, който анализира 

сертификатите за SSL (Secure Sockets Layer) и най-важните 

уязвимости на уебсайтовете. В резултат на изследването се вижда, 

че само 20 % от тях използват сертификат за сигурност, като по 

време на проучването сайта на Министерство на отбраната беше в 

процес на преминаване към SSL и имаше  наличие на смесено 

съдържание. Това е така, защото се използва безплатен сертификат, 

който не поддържа съответно стандартизирано ниво на сигурност и 

не дава защита от някои вече известни атаки. Той валидира само 

домейна, но не и идентичността на организацията, което означава, че 

в браузъра няма да се изпише информация за институцията т.е. URL 

адреса става с HTTPS:// и със зелен катинар, но за разлика от 

платените сертификати не поддържа зелена адресна лента, докато 

ако погледнем сайта на “Центъра за управление на кризи” - 

cmdrcoe.org ще видим, че те използват платен сертификат със зелена 
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лента, който посочва местонахождението на организацията. Освен 

това дава безплатните сертификат не дават възможност 

поддомейните също да получат HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 

Secure).  

Ниската посещаемост на институционалните уебсайтове се дължи 

до голяма степен и на това, че съвременни браузъри показват 

сайтовете без SSL сертификат като несигурни. В следствие някои от 

посетителите се отказват да следват подобни връзки и трафикът към 

сайта ще намалее. Поради тази причина търсещите машини 

приоритизиране хипервръзките с HTTPS и понякога им приписват 

такава  версия без да има валиден такъв сертификат. Такъв беше 

случая със сайта на Военна академия преди да премине към новия 

дизайн. На първо място при търсене на ключова дума „военна 

академия“ излизаше връзка с https без сайта да има инсталиран SSL. 

Когато посетителя кликне на нея му дава грешка, че няма такава 

страница и съответно се получава огромен отлив на трафик.   За да 

проверим до каква степен е възможно да се повиши видимостта на 

институционалните сайтове в настоящия експеримент се наложи 

postvai.com да премине към SSL и използване на протокол HTTP/2.0.  

 

Фиг. 11. Снимка на Google Analytics  от преминаване към SSL и HTTP/2  през юли 

2016 г.  
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Достъпност. Достъпните сайтове са тези, които нямат бариери,  

пречещи на хората да ги използват. Такъв момент е забраната за 

индексиране на съдържанието от основните ботове на търсачките 

във файла robots.txt. Неговото наличие и правилно конфигуриране е 

необходимо условие за да се намира сайта от  търсещите машини.    

Цели 30 % от сайтовете във сферата на отбраната остават извън 

индекса на търсещите машини! А какъв е смисъла тогава от тяхното 

съществуване, след като уебсайтовете са инструмент за комуникация 

в интернет?  

Повечето грешки идват от честото приемане на  разработчиците, 

че потребителите могат да виждат съдържанието и да навигират  с 

клавиатура или мишка, както тях самите, което води до различни 

проблеми в достъпността.  Достъпният дизайн се постига, чрез  

използването на текст с висок контраст, предоставяне на 

алтернативен текст за всички изображения и използването на 

етикети за бутони, така че хората, които използват четец на екрана, 

да могат да навигират лесно в сайта. След като се има в предвид, че 

информационните операции целят да повлияят на общественото 

мнение по чувствителни за обществото въпроси, то следва 

публикуваното текстово съдържание да се насочи именно към тези 

теми. Освен това за да могат уебсайтовете да излизат при търсене по 

съответните ключови думи, те трябва да се съдържат в техните мета 

тагове и текстове.  Поради тази причина съдържанието на 

уебсайтовете беше изследвано с инструментите serpstat.com и 

seomastering.com за определяне на най-често използваните думи в тях. 
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№ Име / URL Ключова дума Ключова фраза 

1 mod.bg Армия Министерство на отбраната 

2 navy.mod.bg Сили Военноморски сили 

3  airforce.mod.bg Архив Архив новините 

4 rnda.armf.bg Военна Военна академия 

5 jfc.armf.bg Командване Съвместно командване на силите 

6 landforce.armf.bg Войски Сухопътни войски 

7 scis.armf.bg стационарна  Стационарна КИС 

8 naval-acad.bg  Николов Георги Николов 

9 nvu.bg Дейност Велико Търново 

10 www.comd.bg Служба Чети по-нататък 

11 militaryclubs.bg  Мероприятия Военно почивно дело  

12 guards-bg.com гвардейска част Представителния ансамбъл 

13 Vma.bg  Мбал военномедицинска академия 

14 armymedia.bg  Година Декември, ноември 

15 cmdrcoe.org cmdr coe information click here 

16 otbrana.com чеган чешма Отхвърлена жалба 

17 Pan.bg Русия Прочети още 

18 Postvai.com интернет Информационна война 

19 militarymuseum.bg Музей Военноисторически музей 

20 24ab.bg База 24-та авиобаза 

Табл. 4. Резултати от изследване на ключовите думи 

 

От резултатите се вижда, че мета данните и съдържанието на 

повечето уебсайтове не са синхронизирани с целта и 

предназначението им, поради което няма как те да излизат на челните 

места по желаните теми на националната сигурност и отбрана. 

Публикуваното в тях уеб съдържание не е ориентирано към 

подходящата аудитория, а е предназначено за вътрешноведомствени 

нужди.  
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Най-общо то може да бъде разделено на следните основни теми: 

 информация за обществени поръчки; 

 нормативни документи; 

 новини от проведени срещи на ръководството и изминали 

събития. 

Основният визуален материал се състои от снимки и 

видеоклипове с интервюта на ръководителите на съответните 

структури.  От което се съди, че съдържанието е насочено предимно 

към вътрешната аудитория, а не към предоставяне на информация за 

гражданите.  

Почти всички институционални уебсайтове не използват блогове и 

не са поставили връзки към свързани социални мрежи, поради което 

се наложи да се издирят съществуващи за тях страници и да се 

проверят споменаванията им в социалните медии със специален 

инструмент - soc.c3h.ru.   

Той показва общия броя на споделянията и харесванията от 

потребителите на даден URL адрес. 
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№ 

 

Сайт 

Официални страници  Споменавания на бранда 

Facebook YouTube Др. Facebook YouTube Др. Всичко 

1 Pan.bg    Да Не Не 514 0 0 514 

2 Mod.bg Да Да Да 191 1240 0 1431 

3 Naval-acad.bg Да Да Да 423 238 0 661 

4 Armymedia.bg Да Да Да 516 3040 0 3556 

5 Vma.bg Да Да Не 819 171 0 990 

6 Cmdrcoe.org Да Не Не 12 0 0 12 

7 Postvai.com Да Да Да 839 251 29 1090 

8 Nvu.bg Да Не  Не 544 462 0 1006 

9 Militaryclubs.bg Да Не Не 26 206 0 232 

10 Otbrana.com Да Не Не 188 0 0 188 

11 www.Comd.bg Да Да Не 76 6 0 82 

12 militarymuseum.bg Да Да Да 352 306 0 658 

13 Rnda.armf.bg  Да Не  Не 638 1970 0 2608 

14 аirforce.mod.bg Да Да Не 0 968 0 968 

15 navy.mod.bg Да Не  Не 294 1130 0 1424 

16 landforce.armf.bg  Не Не Не 0 1160 0 1160 

17 Jfc.armf.bg  Не Не   Не 0 83 0 83 

18 Scis.armf.bg  Не Не Не 0 0 0 1 

19  Guards-bg.com Да Да  Да 674 776 0 1450 

20 24ab.bg Не Не Не 575 0 0 575 

Табл. 5. Употреба на социални мрежи и споменавания на бранда в тях  

Прави впечатление, че основно се използва Facebook и няма почти 

никакво присъствие в останалите социални медии. С изключение на 

уебсайта на Министерство на отбраната и Armymedia.bg, останалите 

структури не са поставили връзка към страниците, посветени на тях 

в социалните медии, което ги прави някак недостоверни и 

неефективни.  С по-тъмен цвят в таблицата са маркирани местата 

където не са открити социални медии. Вижда се, че по-малко от 

половината структури са създали официален YouTube канал, в който 

някои са сложили по един, два клипа, а цели 20 % от изследваните 
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структури не използват никакви социални медии. При това тук се 

намират големи структури, като Съвместно командване на силите и 

Сухопътни войски, които са оставили социалните сигнали извън 

контрол. Това не значи, че те няма да присъстват въобще в YouTube, 

защото за тях се публикуват видеоклипове от външни източници.  

Има цели шест големи организации, които не контролират 

YouTube канали, но за техните структури има намерени резултати с 

видеоклипове. Като се има в предвид, че според изследването 30 % 

от трафика идва от публикуване на хипервръзки в социалните 

мрежи, може да се твърди, че сайтове които към момента не ги 

използват, могат да повишат значително трафика си при тяхното 

разрешаване.  В последната колона е посочен общия сбор на 

споделянията, харесванията във Facebook и броя на намерените 

клипове за съответния бранд в YouTube.  

 

Фиг. 12. Споделяния в социалните медии. (На преден план е посочен сбора на 

харесванията и споделянията в Facebook, a с по-тъмен градиент  броя на резултатите 

от търсене на бранда в Youtube) 

От графиката се наблюдават две групи сайтове, такива които се 

представят добре в социалните мрежи и такива, които публикуват 
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повече видеоклипове. Можем да забележим, че има зависимост 

между класираните на по-предни позиции и употребата на социални 

мрежи.  

В общия сбор на споделянията по последната колона от таблицата, 

на първо място е Информационния център на МО, което се дължи на 

качените видеоклипа в YouТube, много от които са за останалите 

институции. Следва се от военна академия „Г. С. Раковски“, 

гвардейската част, министерство на  отбраната и военноморските 

сили.  Съдържанието на клиповете също се състои  предимно от 

интервюта с ръководния състав за отминали събития или на 

завърнали се от мисия.  

2.3.3. Измерване и анализ на външните фактори, влияещи 

на уебсайтовете в сферата на отбраната 

В публичното пространство се използват следните основни 

показатели за измерването на ранга и линк картината на 

уебсайтовете:  

 Броя на входящите линкове (BL)  от отделни домейни, за тази 

цел в настоящото изследване бе използван  инструмента 

MonitorBacklinks.com.   

 Trust Rank (TR) за измерване на цялостното доверие на 

потребителите към сайта, измерен с инструмента на 

Seomastering.com.  

 Domain Authority (DA) и Page Authority (PA) за потвърждаване 

на авторитета на домейна и авторитета на ниво страница,  бяха  

измерени с помощта на онлайн инструмента на Webdir.bg;  

 Citation Flow (CF) за измерване цитиранията на съответния 

бранд (домейн) в интернет пространството;   
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 Тrust Flow (TF) за оценяване на доверителния поток със 

стойности от 0 до 100.  

Последните два показателя са изключително полезна метрика 

предложена от  компанията Majestic SEO, която оценява качеството 

на връзките, чрез предварително подбрани списъци на добри и лоши 

сайтове77.   

Алгоритъмът измерва качеството на входящи връзки въз основа на 

качеството на линковете на донорския сайт и близостта им до 

добрата или лошата извадка от предварително направените списъци.  

С други думи обхваща хипервръзките с няколко стъпки назад. Ако 

всички те идват от сайтове с висок доверителен поток, тогава 

домейна ще има висок Trust Flow и колкото по-близо е до 

първоначалната извадка, толкова по-добре. 

Съдейки от практическия опит силата на  Trust Flow, измерена с 

инструмента на Majestic SEO може да се класифицира така:  

 стойност на TF под 10 – лошо качество,  

 TF от 10 до 15 - добро, 

 TF от 16-20 - много добро  

 TF над 20 - отличен показател за сайта. 

Освен това практиката показва, че в никакъв случай Citation Flow  

не трябва да бъде по-голям от два пъти Trust Flow.  

В противен случай сайта може да се класифицира като спам от 

търсещите машини.   

Идеалният вариант е двата параметъра да бъдат равни CF = TF.  

                                      
77 Majestic SEO https://majestic.com/ [посетено на 20.02.2018] 

https://majestic.com/
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№ Сайт GR P BL TR DA PA TF CF 

1 Pan.bg    121 616 3403 155  5,45 29 39 15 43 

2 Mod.bg 836 471 699 251 3,82 50 35 38 33 

3 Naval-acad.bg 917 714 633 190  3,22 43 52 43 34 

4 Armymedia.bg 1 234 466 525 74  3,15 27 36 21 16 

5 Vma.bg 1 340 976 492 108  2,04 41 37 37 29 

6 Cmdrcoe.org 1 517 962 446 12  1,64 25 29 17 21 

7 Postvai.com 1 582 062 441 61 2,41 27 38 18 33 

8 Nvu.bg 1 604943 404 133  2,74 41 40 28 24 

9 Militaryclubs.bg 2 193754 317 26  1,91 25 37 14 26 

10 Otbrana.com 2 912 728 271 27  1,97 21 32 11 16 

11 Comd.bg 4 702133 183 27  1,44 30 42 18 25 

12 militarymuseum.bg 5 540 472 158 69 2,0 38 35 42 34 

13 Rnda.armf.bg  5 750 100 154 31  2,51 37 45 24 38 

14 аirforce.mod.bg - 118 20 2,28 37 30 15 19 

15 navy.mod.bg - 78 9 1,52 50 43 13 23 

16 landforce.armf.bg  - 34 2  0 37 38 2 14 

17 Jfc.armf.bg  - 24 2  0 37 37 18 20 

18 Scis.armf.bg  - 10 2 0 37 1 0 15 

19  Guards-bg.com 4 209 567 2 5  0,23 21 33 13 15 

20 24ab.bg - 2 2 0,2 13 26 15 23 

Табл. 6. Резултати от изследване на параметрите влияещи на външните фактори,  

декември 2017г. (GR- Global Rank според Alexa, P-  среден дневен брой потребители, BL 

– брой на входящите линкове от отделни домейни, TR – Trust Rank,  DA- Domain 

Authority, PA – Page Authority , TF- Trust Flow, CF- Citation Flow). 

В таблица 6 уебсайтовете са подредени по низходящ ред според 

тяхното класиране в „Alexa Traffic Rankings“, чрез измерване на 

техния Global Rank и техния трафик от броя на средно месечните 

уникални посетители (P).  

Както се вижда от таблицата с най-голям брой посетители 

(следователно с най-голяма видимост) е Pan.Bg, следван от сайта на 

Министерство на отбраната, но за да се оцени външната 
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оптимизация, освен трафика на посетителите трябва да се види как 

влияе броя на входящите хипервръзки на тяхното класиране.  

 

Фиг. 13. Корелация на входящите връзки спрямо ранга на класиране 

От фигурата се вижда, че броя на връзките спрямо мястото на 

класиране според Alexa Traffic Rank образува експоненциална линия 

на тенденциите. С други думи броя на входящите връзки е 

изключително важен фактор за високото класиране на сайтовете, 

макар че в изследваната извадка има някои изключения. Най-много 

входящи връзки има сайта на Министерство на отбраната, който 

въпреки това отстъпва първото място в класирането на Pan.bg, 

поради почти 9 пъти по-малкия трафик на посетители. Друго 

изключение е сайта на “Националния военен университет”, който е 

класиран на 8-мо място,  въпреки че има два пъти повече входящи 

връзки от Postvai.Com, което също се дължи на лошата вътрешна 

оптимизация. А сайта на „Центъра на НАТО за управление на кризи 

и реагиране при бедствия“ се класира на 6-то място в ранг листата 

при намерени само 12 броя входящи връзки, защото вероятно те са 
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от много качествени и силни сайтове, като nato.int, освен това всички 

параметри на вътрешната му оптимизация отговарят на 

съвременните норми.   

При изследването на качеството на линк картината се вижда,  че 

цели 15 % от сайтовете имат лоша линк картина (TF > 2CF) и може да 

се считат за спам, тъй като броят на цитиранията им е значително по-

голям от броят на качествените им връзки. Това говори, че 

информацията в тях е цитирана абсолютно безконтролно или 

целенасочено са „бомбардирани“ от противостоящи сили с лоши 

линкове. Особено неблагоприятна е ситуацията в сайтовете на  

Сухопътни войски,  на Стационарната КИС и на Pan.Bg показани с 

червено в таблицата.  Само 35 % от изследваните сайтове имат 

отличен показател на доверие TF > 20 с входящи връзки от качествени 

уебсайтове. 

Измерените данни за Trusr Rank показват най-силна корелация 

спрямо трафика на посетителите и са показани на фигурата по-долу.  

 

Фиг. 14. Корелация на Trust Rank спрямо Alexa Traffic Rank 
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Графиката потвърждава заключението, че броя на връзките, 

тяхното качество и трафика на уникални посетители са едни от най-

силните фактори в класирането.    
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2.3.4. Изводи и предложения 

Уебсайтът може да бъде основното средство за комуникация и 

мощно оръжие за масово поразяване на общественото съзнание. 

Внедряването на най-новите SEO технологии може да увеличи 

неговия обхват, а от там и ефективността на информационните 

операции. Един от най-важните начини, по които Въоръжените сили 

предоставят на българските граждани достъп до информация, е чрез 

няколкото институционални уебсайта. За съжаление тяхната бройка е 

твърде малка, като същевременно тези уебсайтове не са достатъчно 

бързи, мобилни, сигурни и в крайна сметка достъпни за широката 

аудитория. Това изследване  показва, че тези  уебсайтове не отговарят 

на изискванията на търсачките и основните стандарти за уеб 

програмиране в следствие на което не могат да се използват за защита 

на националната сигурност в интернет. Вижда се, че уебсайтовете в 

държавния сектор значително изостават от тези в частния сектор, 

където може да се видят редица добри практики. С оглед на 

направеното проучване можем да се дадат следните предложения за 

повишаване на тяхната ефективност: 

 Крайно наложително е да се предприемат поредица от дейности 

за решаване на някои технически проблеми и повишаване 

видимостта на институционалните уебсайтове в сферата на 

сигурността и отбраната за достигане до стандартите на НАТО и  

съвременните тенденции в уеб програмирането. Това може да се 

постигне, чрез въвеждане на общ стандарт за проектиране и контрол 

над военните уебсайтове, така че те да отговарят на изискванията за 

скорост, мобилност, сигурност и достъпност.  
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 Трябва да се стартира инициатива за упълномощаване и 

насърчаване на военните формирования да създават собствени 

сайтове, които включват най-добрите практики от частния сектор и 

работят по едни и същи ключови думи. Те могат да се поддържат от 

нещатни сътрудници, които да преминат предварително обучение. 

При изграждането на една допълнителна „информационно 

обвързана“ мрежа от блогове и социални медии с полезно 

съдържание за подрастващото поколение, би могло да се създаде 

една превантивна бариера срещу потенциалните заплахи за 

националната сигурност.   

 Въз основа на принципите на работа на търсещите машини и 

при предварително подготвен ресурс от мирно време по горните 

препоръки е възможно да се формира едно защитно информационно 

пространство, което ще обхване над 95 % от българската аудитория. 

Съответно потребителите ще получават достоверна информация от 

официалните източници, а не от популистични сайтове с неясни 

издатели. 

Успехът в информационното противопоставяне е свързан със 

спечелването на доверието на хората, чрез обвързване на реалните 

действия с информационните усилия в интернет пространството. 

Това изисква последователен институционален подход между 

всички заинтересовани участници, което може да се постигне, чрез 

създаване на национален документ със стандарти за изграждане на 

уебсайтове, правила за употреба социални медии в интернет и 

обучение.  
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2.4. Постигане на информационно 

превъзходство в интернет 

От анализа на модела на национална система за киберсигурност, 

регламентиращите документи и класификацията на инструментите 

за влияние в интернет се вижда, че се подценяват проблемите 

свързани с информационната и поведенческа сигурност в 

националното интернет пространство. Също така от редица 

проведени учения се констатира, че сформираните кризисни щабове 

в България са ориентирани към изпращане на необходимата 

информация към съюзниците от НАТО и ЕС, но обикновено 

забравят собственото си население, което в условията на недостиг на 

информация съди за случващото се от  уебсайтове като pan.bg или на 

чужди хибридни сили. Освен това съдейки от изследването на 

начина на употребата на ведомствените уебсайтове се вижда, че 

действията на институциите в глобалната мрежа са некоординирани, 

реактивни и несистемни, като липсва последователна превантивна 

дейност на всички нива в публичния и частния сектор на интернет. 

2.4.1.  Интернет, като средство за осъществяване на 

стратегическа комуникация 

Поради проблемите в  новата среда за сигурност, в която се налага 

да се действа почти незабавно ведомствата с водеща роля в 

националната система за киберсигурност и устойчивост се нуждаят 

от развитие на качествено нови способности, съответстващи на 

динамиката и мащабността на киберзаплахите.   
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От 2009 г. в НАТО е приета концепция за стратегическа 

комуникация, която да улесни съгласуваността между 

институциите и тяхното влияние в интернет. Според нея 

стратегическата комуникация е координирано използване на 

комуникационните дейности и способности, като публична 

дипломация, военен PR, информационни и психологически 

операции, в зависимост от случая - в подкрепа на политиките, 

операциите и дейности за постигане  на целите на организацията78. 

Като поука от практиката и в следствие на настоящия анализ се 

вижда, че е наложително да бъде интегриран подобен подход за 

използване на стратегическата комуникация и въздействие над 

целевата аудитория в националния интернет. Целта е да се направят 

политико-военните комуникации по-ефективни и да се гарантира, че 

българската аудитория ще получава ясна, справедлива и подходяща 

информация относно действията на ведомствата,  държавата и 

съюзните сили.  

Подкрепата на населението е от решаващо значение в днешната 

оперативна среда и за да се получи тя, се изисква значително 

увеличение на скоростта на комуникация в интернет, както по 

вертикала, така и по хоризонтала, което може да се постигне със  

съвместна работа и овластяване на изпълнителите в мрежова 

структура. Схематично този процес за повлияване над аудиторията 

е показан на фиг. 15.  

                                      
78 NATO Strategic Communications Policy, Brussels, 2009 
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Фиг.15. Процес на комуникация с целевата аудитория 

За да се постигне информационно превъзходство в интернет 

пространството трябва максимално да се използват възможностите 

на всички институционални уебсайтове и целия съществуващ 

експертен опит в сферата на информационните и комуникационни  

технологии. Все пак в България вече има зараждащ се процес на 

стратегическа комуникация на правителствено равнище, натрупан 

опит на политическите партии за провеждане на кампании в 

социалните медии и като цяло в интернет пространството. Поради 

тази причина си заслужава да бъде създадена междуведомствена 

работна група, която да определи къде е най-подходящото място за 

интегриране на една такава структура в българските условия.  

В НАТО за стратегическата комуникация отговаря Генералният 

секретар, когато се отнася до политиката на Алианса, Помощник-

генералният секретар отговаря за дейностите по публична 

дипломация, а говорителят на Генералният секретар за общуването 

с пресата и медиите.  

При провеждане на военни операции, целта на посланията се 

формира в Северноатлантическия съвет и Военния комитет. 

Върховната главна квартира на съюзните сили в Европа отговаря за 
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обучението по стратегически комуникации, а командващите на силите 

отговарят за излъчените писмени, устни и поведенчески 

информационни послания, подпомагани от техните щабове. 

Доктрината на НАТО изисква военния PR да бъде под пряко 

разпореждане на Командващия на силите, а информационните 

операции и психологическите операции да бъдат в отдел операции -

J3. Опитът от Афганистан показва, че различните командващи 

използват различни решения за преодоляване на този проблем.  

Някои от тях създават тъй наречената група за планиране на 

„съвместните ефекти“ в която   преподчиняват връзките с 

обществеността да бъдат на едно място, заедно с психологическите 

и информационните операции. Това обаче е в конфликт с принципа 

за разделяне на звената, които боравят с истинска информация и 

тези, които използват манипулация.  

Поради тази причина най-често съветникът по стратегическа 

комуникация е в пряко подчинение на Командващия, като всяка от 

другите информационни дейности също си запазва директния достъп 

до командването. 

Това решение запазва съществуващите компетенции, като 

същевременно предоставя възможност за развитие на нови 

способности.  Те могат да се постигнат, като допълнително се наемат 

различни специалисти от частния сектор в областта на 

комуникациите, интернет маркетинга и рекламата или чрез обучение 

на съществуващия личен състав по дейностите, които могат да се 

изпълняват в интернет за подкрепа на военните операции. Могат да 

се разграничат пет типа възможности за използване на уебсайтовете 
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и социалните медии в интернет за нуждите на отборната, показани 

на схемата по-долу.   

 

 

Фиг. 16. Възможности за използване на интернет технологиите в подкрепа на 

военните операции 

Опитът показва, че всички тези дейности (независимо дали имат 

онлайн или офлайн ефект) се използват комбинирано и се 

синхронизират с кинетичните действия, като обхващат три типа 

аудитория: противник, собствено население и международна 

общност. Този проблем очевидно изисква предварително подготвен 

интернет ресурс от мирно време, защото една такава операция не 

може да се проведе за няколко дни по време на бойните действия. 

Още повече, че подобен тип манипулации се провеждат в 

подготвителния период на кризата.  

 

Уеб 

сайтове 

Разузнаване Влияние 

Комуникация 

Мониторинг Операции 

пропаганда; 

контрапропаганда; 

информиране; 

заблуждаване; 

манипулиране; 

реклама и изявяване; 

принуждаване; 

убеждаване; 

 

таргетинг; 

кибератаки; 

прекъсване; 
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унищожаване; 
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мониторинг; 

откриване; 

предотвратяване; 

предупреждаванe; 

прогнозиране; 

превенция; 

предупреждение; 

 

събиране; 

анализ; 

прогнозиране; 

използване; 

 

Дейности и ефекти 
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2.4.2. Използване на интернет за разузнаване 

Способността да се прогнозира бъдещето не е точна наука и е 

много трудно предварително да се предвиди как, кога и къде ще се 

осъществи потенциална заплаха. Все пак тази способност е от 

първостепенно значение, за да се намалят изненадите и да се увеличи 

устойчивостта от заплахите.  От тази гледна точка интернет може да 

се превърне в неоценим ресурс в полза на службите за сигурност и 

отбрана.   

Той може да бъде превърнат и в ценен инструмент за събиране на 

разузнавателна информация, тъй като всички потребители оставят 

белези за тяхната идентичност, способности, предпочитания, 

контакти и др., които лесно могат да бъдат събрани и анализирани79.  

Затова е необходимо да се проследят социалните профили на 

противника, включително прихващане на разговори, като  тези 

дейности могат да се извършват скрито или открито. В интернет се  

анализира самата мрежа, използваните системи, тенденциите, 

настроенията, съдържанието, поведението на целевата аудитория и 

самата информация. Този анализ се прави в подкрепа на избора на 

цели при планиране на операцията.  Също така социалните медии 

може да се използват за разкриване на дезинформация. Например, 

екипът на Атлантическия съвет представи доказателства за 

присъствието на руски войници на украинска територия, като 

                                      
79 Riva, G. I social network. Bologna: Universale paperbacks Il Mulino, 2010 
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проследи профилите на социалните медии, използвани от руските 

войници и ги съпостави с Google карти и изображения в медиите80. 

Има известна закономерност, че всеки военен конфликт започва с 

определена последователност на действията от страна на 

противника. Действията, като събития за всеки външен наблюдател, 

се отразяват в новините, които се извличат от отворените източници 

на информация най-често в интернет с помощта на специални 

технически средства и технологии.  Изчерпателният анализ на 

всички получени данни,  дава възможност да се направят изводи за 

наличието или отсъствието на потенциални заплахи за националната 

сигурност на съответната държава. При провеждането на класическа 

информационна операция събитията не са скрити. Напротив, те са 

активно разпространени с цел завладяване на информационното 

пространство от едната страна за получаване на възможност да 

влияят над формирането на общественото мнение в нейна полза. 

Целта е да се препрограмира живата сила на противника и да се 

защити нашето население от противниковото влияние.   

Ето защо е необходимо ясно да се идентифицират заплахите за 

емпиричния свят, които са отразени в интернет пространството. 

Трябва да се разбере, че самата поява на разгърнати информационни 

операции в интернет е сигнал за формираща се военна заплаха.  

Конфронтацията в интернет пространство е неразделна част и 

често предхождащ компонент на въоръжените конфликти. В същото 

                                      
80 Maksymilan Czuperski, Eliot Higgins, et al. Hiding in Plain Sight: Putin's War in Ukraine, 

Atlantic Council. [21.02.2018] http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/ hiding-in-

plain-sight-putin-s-war-in-ukraine-and-boris-nemtsovs-putin-war 
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време тя на пръв поглед няма нищо общо с целите на 

противостоящите страни. Ето защо е особено важно бързо да се 

открива наличието на разгърната информационна кампания, за да се 

предотврати вероятността от предстоящ физически конфликт. 

Наличието на разгърната информационна кампания в интернет 

можем да се определи по следните параметри: 

 честота на проявление на материали по проблемна тема;  

 обхват на целевата аудитория (обект на въздействието);  

 значимост на източника на информация (субект на 

въздействието).  

Критерият за победа е пълно превъзходство в информационното 

пространство, особено в официалните интернет медии. Печели този, 

които владее инициативата в интернет. 

2.4.3. Използване на интернет за мониторинг и 

предупреждение 

Непрекъснато наблюдение и анализ на съдържанието в интернет 

пространството може да служи, като система за ранно 

предупреждение и анализ на настоящи и бъдещи заплахи за 

националната сигурност, със следните функции:  

 За ранно предупреждение, чрез мониторинг на уеб 

съдържанието за първите признаци на враждебна или потенциално 

опасна дейност за сигурността на държавата. Може да се следят 

протестни групи с цел предотвратяване на потенциален бунт или 

смекчаване на негативните му последици81.  Може да се изучава 

                                      
81 Papic, M., Noonan S. Social Media as a Tool for Protest.  Austin: Stratfor, 2011 
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информацията, споделяна от бисквити в специализирани блогове, за 

да се започне информационна атака към критична инфраструктура. 

Може да се следят профилите на членове на терористични групи, да 

се да се проследят контактите, движенията и активността им, 

техниките на атака и да се разработят ефективни методи за реагиране 

и противодействие на терористичната заплаха и т.н. 

 За стратегически анализи и изследвания, насочени към 

очертаване на дългосрочните  и средносрочни тенденции на 

заплахите, идентифициране на ориентацията на противниковите 

намерения и прогнозиране на бъдещи действия. Също така чрез 

наблюдение на уебсайтове за социални контакти може да се 

прогнозира бъдещо несъгласие, което има потенциал да се превърне 

в организирано протестно движение или дори в революционна 

група. Да се анализират дискусиите от блогове, специализирани в 

международната политика за да се разберат възможности за 

дългосрочно развитие на външната политика и стратегическото 

мислене на държавното ръководство. Може да се изучава и 

анализира онлайн живота на радикалните групи за да се прогнозира 

възможното им  развитие в бъдеще. 

Изследователският институт IARPA е разработил редица 

новаторски програми за подпомагане на разузнавателните органи с 

помощта на автоматизирани системи в интернет за предотвратяване 

на събития свързани с националната сигурност: политически кризи, 

миграции, епидемии, земетресения, протести и т.н.82.  Съответните 

                                      
82 Research Programs Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA)  [12.02.2017] 

https://www.iarpa.gov/index.php/research-programs  
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социални събития винаги се предшестват от промени в поведението 

на населението (например увеличаване или намаляване на 

комуникацията в областта), чрез изучаването и наблюдението на 

такова поведение може да се предвидят самите събития. 

Измерването на тези променливи данни може да става  от  публично 

достъпни източници в интернет. Те са разработили софтуер, който 

автоматично открива комплексни дейности във видеоклипове, 

извлича текст от големи бази данни, има инструменти за 

биосигурност и др. Подобни технологии могат да намалят влиянието 

на пропагандата, например на Ислямска държава, като автоматично 

откриват и премахват клипове, например, съдържащи сцена с 

отрязване на глава. Центърът за колективно разузнаване на 

техническия институт в Масачузетс е разработил специален софтуер 

за компютъризиран анализ на поведението на хората и 

организираните групи и дори да предвижда бъдещи тенденции 

благодарение на комбинирането на профили в социалните медии и 

техния семантичен анализ83 . Освен в помощ при планирането на 

спасителните действия при природни бедствия,  анализа на 

споделеното съдържание в социалните  медии и изучаването на  

настроенията и динамиката на поведението на потребителите, 

позволяват да се прогнозират бъдещи военни  тенденции. Затова тази 

дейност е от огромен интерес и за американското Министерство на 

отбраната, което е разработило  специална програма, наречена 

                                      
83  The MIT Center for Collective Intelligence [2.02.2017] 

http://cci.mit.edu/collectivepredictionresearchpage.html  
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"Социални медии в стратегическата комуникация" в подкрепа на 

военните мисии 84 . Следователно използването на интернет 

технологиите по този начин може да помогне на командирите да 

разберат по-добре социално-политическите, религиозните, 

икономическите и културните характеристики на района, в който се 

провежда военната операция85.  

В крайна сметка използването на такива техники и инструменти 

има за цел: 

 откриване, класифициране, измерване, проследяване на 

формирането, развитието и разпространението на идеи,  мнения и 

фалшиви новини или дезинформация;  

 разпознаване на кампании за убеждаване и влияние 

извършвани от противниците в интернет; 

 идентифициране на участниците в такива дейности.   

У нас подобни проекти може да се осъществят единствено в 

сътрудничество с частни фирми с възможности за разработване на 

алгоритми за мониторинг  и анализ на интернет пространството за 

целите на националната сигурност.  

2.4.4. Институционален комуникационен инструмент 

Всички държави се стремят да достигнат превъзходството на 

информацията, като предимство над противника в областта на 

комуникациите и вземането на решения. Интернет технологиите 

                                      
84  Social Media in Strategic Communication, Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA-BAA-11-64), Arlington County, 2011 
85 Mayfield T. D. A Commander’s Strategy for Social Media. В: Joint Force Quarterly № 60, 

National Defense University, Washington, 2011. 
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може да помогнат за постигането на такъв вид конкурентно 

предимство, тъй като повишават гъвкавостта на процедурите за 

обмен на информация и ускоряват процеса за вземане на решения. 

Добре конфигурираната мрежа от уебсайтове всъщност може да 

допринесе значително за бързото споделяне на информация в 

рамките на всяка отделна държавна институция и за увеличаване на 

междуинституционалния комуникационен поток.  

Най-вече институциите в сферата на сигурността и отбраната 

постепенно трябва да променят принципа от "необходимост да се 

знае" до "необходимост за споделяне". Този вид промяна прави 

информацията по-достъпна, така  че всички заинтересовани лица в 

театъра на операциите да споделят взаимно необходимата 

информация, за да работят по-оперативно за общата цел. Очевидно е, 

че подобна организационна еволюция трябва да върви с правилен 

анализ на риска и последващо приемане на мерки за безопасност, 

които са подходящи за избягване на изтичането на класифицирана 

информация. 

Освен това използването на интернет от държавните институции 

може да помогне за интензивно и прозрачно взаимодействие с 

общественото мнение и да съкрати празнината между институциите 

и гражданите. Така гражданското общество може да се запознае с 

целите, преследвани от всяка организация и да участва в 

институционални дейности, когато е възможно. По-специално, 

уебсайтовете и социалните медии могат да се използват за 

координиране на доброволци и подпомагане при управление на 

извънредни ситуации (бедствия, аварии и катастрофи) или да 
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предоставят полезна информация на онлайн общността за борба с 

престъпността, издирване на престъпници, незаконното поведение 

или заплахите за националната сигурност. 

Уебсайтовете и социалните медии са идеалния инструмент за 

вътрешна комуникация, обмен на информация, координация и 

синхронизиране на действията на географски разпръснати 

формирования, затова са предпочитан инструмент за командване и 

контрол на терористични групи.  

Най-общо това може да става в отворени и затворени мрежи. 

Пример за отворени системи са групите в социалните мрежи с които 

се организираха протестите в  Арабската пролет. Такива мрежи не 

могат да се атакуват легално от специалните служби, тъй като са 

граждански, невоенни мрежи и могат да нарушат правата на 

случайни граждани.   

Все пак съществуват и примери за обратното им използване като 

контрамерки, например властите в Иран предварително бяха създали 

протестни социални страници под техен контрол и когато 

демонстрантите се събраха, те бяха посрещнати от служители на 

реда. 

Пример за затворена комуникация са съобщенията на Ислямска 

държава в SnapChat, WhatsApp или в създаването на забранени за 

индексиране от търсачките сайтове, в които да качват своите 

съобщения. 
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2.4.5. Влияние, пропаганда и разпространение на информация  

През януари 2013 г. бе публикуван доклад за глобалните рискове 

от Световния икономически форум посветен на "масова цифрова 

дезинформация". Той започва с една интересна история, как десетки 

хиляди американци през 1938 г. са объркали излъчването на радио 

драмата на Хърбърт Уелс "Войната на световете" с истинско 

нашествие от Марс! Тогава радиото е било нова информационна 

среда, чиято сила не е била напълно разбрана - подобно на днешния 

интернет86 . Докладът твърди, че днес цифровата дезинформация не 

се ограничава само до инциденти, а умишлената измама в интернет 

е напълно реална заплаха за националната сигурност на държавите. 

Стигна се до това, че някои държавни опоненти взаимно се упрекват, 

че използват информационните технологии за влияние, пропаганда 

и манипулиране на общественото мнение.  

Използването на интернет в този случай ще се стреми да постигне 

определени военни ефекти в когнитивната област: да информира, да 

влияе, да манипулира, да излага, да пропагандира, да мами, да 

принуждава, да възпира, да мобилизира и да  убеждава. Използваните 

методи могат да бъдат: 

-  явни, като например създаването на официални уебсайтове, 

видео канали, страници в социалните мрежи, изявления на 

ръководния състав и т.н.,  

- или скрити, като фалшиви акаунти, ботове и тролинг.   

                                      
86 Cantril, H., Hazel G.,  Herta H. The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of Panic: 

with the Complete Script of the Famous Orson Welles Broadcast. Princeton, N.J., Princeton 

University Press, 1940. 



128 

 

Използването на интернет технологиите не само позволява да се 

общува, споделя, намира информация, анализират тенденциите в 

социално-политическата динамика, но дава възможност да се 

моделира реалността, да влияе  върху възприемането на определена 

ситуация и на поведението на потребителите. Разпространението на 

информация със сигурност влияе върху ценностите, вярванията, 

възприятията, емоциите, мотивацията, разсъжденията и в крайна 

сметка върху поведението на целевата аудитория. Поради това 

уебсайтовете и социалните медии оказват силно влияние върху 

вземането на решения от правителствата, институциите, бизнес 

екипите, както и върху формирането и развитието на колективното 

съзнание и обществено мнение. Днес те широко се използват за 

намеса в процеса на вземане на решения от страна на противниците, 

като пряко манипулират информационна и аналитична рамка, 

оказват влияние върху определени лидери или косвено влияят върху 

групи от хора (т.е. политически партии, профсъюзи и граждански 

организации), чиито реакции засягат ръководството на дадена 

страна. Благодарение  на техните отлични характеристики описани 

по-горе, уебсайтовете са високо ефективно информационно оръжие 

за влияние, пропаганда и дезинформационна измама. 

Степента на поражение на информационното оръжие в 

националното интернет пространство може да бъде определена,  

чрез делът на паразитни сайтове, които работят за друга държава. За 

да намалим влиянието на чуждите сайтове, ние трябва да създадем 

достатъчно съдържание по важни за националната сигурност теми и 

да го насочим към върха на страницата с резултати от търсене.  
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Много правителства са оценили важността на тези инструменти, 

като например в американската агенция за отбранителни 

перспективни изследвания и проекти DARPA за измерване 

влиянието на уеб статиите върху човешкото поведение87. Контекстът 

на изследването идентифицира взаимовръзката между 

информацията публикувана в интернет и идеологическа, 

политическа или религиозна радикализация водеща до тероризъм. 

Те констатират, че публикациите разпространявани в интернет могат  

да повлияят на човешките когнитивни механизми.  С тяхна помощ 

може да се повлияе  на противниците, както и да се извършват 

подходяща контра пропаганда в отговор.   

Американските ВВС използват автоматизирана система за 

управление Persona (PMS) с цел автоматично създаване и управление 

на постове от фалшиви профили в социалните медии, за да насочат 

разговорите към определени теми, да подобрят онлайн имиджа на 

САЩ и по този начин да скрият информацията, която би могла да бъде 

опасна за националната сигурност88 . Софтуерът PMS първоначално е 

разработен, като инструмент за информационна операция Earnest 

Voice (OEV) срещу онлайн присъствието на Ислямска държава. В нея 

целта е противодействие на екстремистката идеология и пропаганда и 

гарантиране на изслушване на надеждни гласове в региона.  

                                      
87  Stories, Neuroscience and Experimental Technologies: Analysis and Decomposition of 

Narrative in Security Contexts.  Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA-SN-11-

20), Arlington County, 2011 
88 Webster S. C., Revealed: Air Force ordered software to manage army of fake virtual people, 

The Raw Story. [10.02.2018] https://www.rawstory.com/2011/02/revealed-air-force-ordered-

software-to-manage-army-of-fake-virtual-people/ 
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Американската дипломация активно използва възможностите на 

интернет технологиите за влияние и пропагандни дейности. Още 

през 2008 г. бе пусната програма,  наречена "Публична дипломация 

2.0",която превръща интернет в основно средство, с което 

правителството на САЩ обръща внимание на общественото мнение 

по света, в допълнение към традиционните средства като радио, 

телевизия, библиотеки, програми за обмен на студенти и др. Тя 

предоставя на дипломатическия корпус значително конкурентно 

предимство в отношенията с другите държави, както за 

сътрудничество в различни области и по отношение на „меката 

сила“, насочена към противодействие на радикализираните 

идеологии, религиозния екстремизъм и политическото насилие.  

Дейностите по публична дипломация 2.0 трябва да се основават на 

конкретно централно стратегическо планиране, координирано с 

всички институции, участващи в дипломатическите дейности и 

добре интегрирано с военния апарат. Добър пример е организацията 

на посещението на президента Обама в Индонезия, когато в 

американското посолство там бе създаден допълнителен екип от 4 

човека, експерти по маркетинг и комуникация за онлайн подготовка 

на посещението.  Добър пример е активното използване на Facebook, 

Twitter, YouTube и  ангажирането на водещи местни блогъри, за да 

популяризира имиджа на правителството и неговите представители.  

Техниките, които могат да се използват за влияние и манипулация 

в интернет могат да включват: 
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 SEO - Оптимизация на сайтове за търсещи машини, с която се 

цели повишаване видимостта на излъчваните съобщения от нашите 

сили и минимизиране видимостта на алтернативните гласове. 

 ORM - Управление на онлайн репутацията и подсилване на 

информационната среда, чрез координирано използване на блогове, 

публикации, статии и др., които се публикуват и споделят от лидери, 

активисти и дори от фалшиви личности.  

 SMM – Управление на социалните медии и използване на 

тенденциите в хаштаговете за да се увеличи обхванатата аудитория.  

 Тролинг - С развитието на кризата в Украйна у нас се забеляза 

тенденция за увеличаване на проруското съдържание и обема на 

коментарите в социалните медии. Всички те имаха един определен 

модел, при излизане на нова статия по ключовата дума „Украйна“, 

тя веднага се запълва с огромен брой проруски коментари.  Тази 

дейност е някак синхронизирана, което говори за употребата на 

автоматичен софтуер или тролове. И в двата случая се поставят 

връзки към едни и същи политически страници, публикуват се голям 

брой коментари, като акаунтите от които идват не влизат в разговори 

и не публикуват по светски теми. Всичко това са признаци по които 

може да се познаят троловете.  

2.4.6. Военни операции и контрол на уебсайтовете в 

интернет 

Кибероперациите в интернет могат да бъдат насочени към влизане 

в чужди социални профили и публикуване на съдържание от името 

на жертвата или да направят уебсайта напълно неизползваем за 

нуждите на операцията. Например, кибер халифата на ИДИЛ успя да 
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пробие Twitter акаунта на Централното командване на САЩ 

(CENTCOM) и да изпрати заплашителни послания до всички 

регистрирани американските военнослужещи.  Подобни действия 

могат да доведат до щети и в реалния свят, като случая с 

разпространената фалшива новина от Сирийската електронна армия, 

че в Белият дом е имало експлозия и американският президент е 

ранен. Това съобщение е довело до понижаване на индекса на 

американския долар и загуби за над един милиард долара.   

Може да се използват следните операции: 

 Таргетинг за определяне на потенциалните цели за военни 

действия във физическата област или атакуване на цели във 

виртуалното пространство. Например, в Либия бяха използвани 

Google Карти за откриване и набелязване цели на противника.  

Таргетингът може да включва всякакъв вид лична атака включително 

обиди, подигравки, заплахи, компромати, социално инженерство и 

психологическо манипулиране с които се притиска противника или 

се атакува неговото съдържание. Притискането на противника се 

осъществява, чрез разпространение на дезинформация и слухове за 

предполагаеми негови нарушения. Много примери за това могат да се 

вземат от конфликта в Украйна, където умишлено се насажда страх и 

безпокойство сред етнически руснаци. Всяко публикувано от него 

съдържание трябва да се атакува, а използваните от него социални 

профили да се докладват за обидно или вредно съдържание с цел да 

се прекрати тяхната употреба. 

 Информационни операции  (Information Operations (lnfo Ops)) и 

психологически операции (Psychological Operations (PSYOPS)),  
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които имат за цел да повлияят на възприятията, нагласите и 

поведението на целевата аудитория. В интернет това се постига, чрез 

публикуване на емоционални призиви или рационални аргументи, 

които се конкурират с останалия информационния шум. Една от най-

ефективните техники с тази цел е разпространението на слухове, 

които използват страховете, омразата или надеждите на целевата 

аудитория, които неименуемо водят до промяна в поведението. 

 Киберразузнаване (OSINT) и кибершпионаж за  добиване на 

чувствителна информация. 

 Дезинформация, фалшиви новини и военна измама Military 

Deception (MILDEC). 

 Хакерски атаки и операции с компютърни мрежи Computer 

Network Operations (CNO). 

 Електронна война (ЕW). 

 Операции по сигурността (OPSEC) и информационна 

сигурност (INFOSEC) за защита от изтичане на класифицирана 

информация в интернет. 

Новите войни използват традиционните военни инструменти, 

заедно с добре организирана комбинация от информационна война, 

кибератаки и дипломация. Ето защо е наложително да се определят 

и защитят границите на българското информационно пространство 

и да се създаде стратегия за реакция при употреба на офанзивни 

невоенни методи от друга държава. Информационните операции са 

едно от основните защитни средства, които служат за защита на 

страната от външни заплахи (напр. действия, които нарушават 

международното право, регионалната стабилност,  опити за сваляне 
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на законното правителство или насаждане на междуетническо и 

социално напрежение и т.н.). Единственият ефективен начин за 

гарантиране на информационната сигурност е съвместно усилие на 

всички интернет потребители, журналисти, местни власти, 

организации на гражданското общество и т.н. 

За да се постигне информационно превъзходство в Българското 

интернет пространство е необходимо да се контролират 

уебсайтовете в него. Според експертите могат да се разграничат три 

нива на интернет контрол89 : 

 Първо ниво. Филтриране и блокиране на сървъри, домейни, IP 

адреси, ключови думи и др. Такива техники за контрол над интернет 

пространството се прилагат от страни, като Китай.   

 Второ ниво. Създаване на правна и нормативна среда, в която 

правителството може избирателно да откаже публичния достъп до 

информация в интернет, ако и когато е "необходимо". Тези мерки 

включват съдебно преследване, лишаване от свобода и други офлайн 

действия. Видимата част на този вариант е в съставянето на закони, 

които регулират "приемливото" уеб съдържание и законите срещу 

клеветата и обидата. Скритата част се състои в оказване на натиск 

върху доставчиците на интернет услуги и използването на Denial-of-

Service (DDoS) атаки за отстраняване на определени сайтове. 

Подобен контрол се налага от страни, като Русия. Например, техните 

служби регистрират всеки блогър с над 3000 последователи, освен 

това всички доставчиците на интернет услуги, които обработват 

                                      
89 Deibert, R., Colin, M., John, P., Hal, R., Rafal, R., Nart, V., Jonathan, Z.,  Ethan, Z.  Access 

Controlled: The shaping of  power, rights, and rule in cyberspace. Open Net Initiative, 2010 
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руски потребителски данни, са длъжни физически да държат своите 

сървъри на руска почва. Това значително затруднява 

функционирането на сайтове като Facebook и Twitter.  

 Трето ниво е т.н. контрол 2.0. Тази дефиниция е подобна на 

стратегията за меката сила (сходна с пропаганда и влияние) срещу 

твърдата сила (цензурата). Целта тук не е да се отказва достъп до 

информация, а да се създават интернет ресурси, състезаващи се за 

вниманието на аудиторията и да скриват критиките в потока от друго 

съдържание. Тези действия могат да се ръководят от сложни методи 

за интернет наблюдение и извличане на данни в информационните 

операции, които да бъдат внимателно насочени към деморализиране 

и дискредитиране на противниците. 

От материалите в интернет може да се направи извода, че 

авторитарните държави използват едновременно всички нива, 

докато хибридните режими и демокрациите се придържат към 

второто и третото ниво. От военно-техническа гледна точка 

контролът от първо ниво засяга най-вече възможностите на 

противника, докато второто и третото ниво влияят над волята и 

възприятията му. Всички тези елементи могат да се използват за 

провеждане на информационни операции в интернет.  Ясно е, че 

първото ниво на контрол не е приложим в демократична страна, а 

второто ниво често предизвиква обратна реакция, тъй като интернет 

обществата са много чувствителни на подобни вмешателства. 

Затова в настоящата работа се предлага,  чрез използване на мрежа 

от уебсайтове, блогове и социални медии да се постигне 

информационно превъзходство от трето ниво по определени 
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ключови думи, като: избори, война, оръжие, бомба, военни бази, 

отбрана, Българска армия, генерал, министерство на отбраната, 

организиране на протест, сваляне на правителство, бежанци и др.  

Тези ключови думи са определени  помощта на инструмента Google 

Trends, чрез който могат да се изследват тенденциите за търсене на 

ключови думи в интернет пространството за определени периоди от 

време.  Така например той показва, че преди конфликта в Ирак 2004 

г. най-често се срещат думите в Google са:  „нарушение правата на 

човека“, „оръжие за масово поразяване“, „престъпление на режима 

против народа“, „корумпиран режим“, „диктаторски режим“, 

„корумпирана власт“, „химическо оръжие“, „Армия на САЩ“,  

„Army Knowledge Online“, „ислям“, „араби“, „кулите“ и т.н.  

В началото на кризата в Украйна през 2014 г. най-търсените заявки 

според Google Trends са „ДНР - Донецка народна република“, 

„русская весна“, „Война в Донбас – протест“, „антимайдан“, 

„правый сектор“, „Евромайдан“, „Right sector“, „Виктор Янукович“, 

„Крим“, „результати виборів 2014“ и т.н.   

В интернет пространството противостоящите страни се борят да 

спечелят надмощие по определените ключови теми. 

Това се постига с огромен информационен натиск над целевата 

аудитория, за който са необходими предварително подготвени от 

мирно време информационни ресурси,  навременно предоставящи 

удобни за възприемане материали. Ако това се случи, но задачата за 

сваляне на едно или друго правителство не бъде постигната, се стига 

до конвенционални военни действия. Ето защо е важно „военно 

слабият“ съперник да е в състояние да провежда предварително 
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подготвени операции в собственото си интернет пространство. И ако 

не можем да ги спечели, тогава трябва да създаде условия за забавяне 

на противниковата  информационна операция с цел осигуряване 

време за мобилизиране на собствените сили. Загубата на време е 

загубата на информационната война. 

2.4.7. Сценарии за използване на интернет технологиите за  

защита на националната сигурност 

Като се има в предвид техния инструментален характер, 

уебсайтовете в интернет могат да представляват потенциална 

заплаха за националната сигурност или ресурс за защита на 

стратегическите интереси на държавата, според начина и целите за 

които хората ги използват.  

Интернет технологиите бързо се развиват и се разпространяват в 

световен мащаб, като изключително сложен феномен, поради което е 

желателно възможно най-скоро да се приемат ведомствени стандарти 

за изграждане на институционалните уебсайтове и  обща рамка с 

правила за употреба социални медии в интернет, които  да допълнят 

съществуващата стратегия за киберсигурност, за да се 

противодейства ефективно на отрицателните последици, 

произтичащи от използването на тези инструменти и същевременно, 

да се възползваме напълно от възможностите за защита на 

националните стратегически интереси на държавата. 

Този национален документ трябва да бъде централизирано 

разработен и одобрен, да определи общите политики, основните 

цели, които следва да бъдат следвани, насоките за действие, които 

трябва да бъдат приети по отношение на използването на интернет 
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пространството, особено за органите в сферата на сигурността и 

отбраната. 

В него могат да се очертаят две диаметрално противоположни линии 

на действие: 

 "агресивен вариант" в който да се инвестират огромни ресурси 

от хора и средства за осъществяване,  както  на настъпателни 

действия (влияние, дезинформация, пропаганда и т.н.) така и на 

отбранителни действия (контрапропаганда, ранно предупреждение и 

др.).  Този подход би довел до много голяма натрапчивост в личната 

неприкосновеност, свободата на изразяване и комуникация на 

гражданите в интернет; 

 "пасивен вариант" би означавал да се изключи всяка 

възможност за използване на интернет технологиите за целите на 

националната сигурност, да се ограничи само до мониторинга на 

интернет пространството и да се реагира отбранително, ако се 

случват сериозни вредни събития за националната сигурност на 

държавата. 

Въз основа на горепосочените съображения и във връзка със 

средносрочните и дългосрочните рискове и възможности, 

произтичащи от използването на интернет технологиите, е възможно 

да се очертаят три бъдещи сценария. Тези сценарии са неразривно 

свързани с избора на политическото ръководство, направен при 

разработването на национална стратегия и с последващото 

прилагане на целия апарат, участващ в защитата на националната 

сигурност. 
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Първият сценарий се характеризира с огромната ангажираност 

на държавните институции да използват интернет технологиите за 

целите на националната сигурност, най-вече по отношение на 

пропаганда, мониторинг и цензуриране, както и прихващане на 

комуникацията и разпространението на противниково съдържание. 

Когато тези дейности, за противодействие на заплахите и за 

предотвратяване на незаконни действия в интернет пространството 

се окажат неефективни, по изключение може да се прекъснат 

съответните интернет услуги или противникови уебсайтове.  При 

това положение службите за разузнаване и анализ ще бъдат 

претоварени поради големия обем на обработваното съдържание. 

Индивидуалната свобода на изразяване и комуникация на 

гражданите ще бъде ограничена. 

Вторият сценарий се характеризира с активно използване на 

социалните медии от държавните институции, но при гарантиране 

поверителността на гражданите и ограничаване до минимум личната 

им свобода. Интернет технологиите отново предоставят 

настъпателни (влияние, дезинформация, въздействие на 

възприятията и т.н.) и отбранителни  (контрапропаганда и ранно 

предубеждение) способности. Ефектът върху цялата държава е 

положителен, тъй като ефективното използване на интернет 

технологиите гарантира подобряването на техниките за анализ в 

подкрепа на ръководството и противодействие на заплахите.  

Използването на уебсайтове и социални медии влияе благоприятно 

на представянето на държавните институции, както и на 

междуинституционалния обмен на информация.  
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По отношение на рисковете за личната и националната сигурност, 

произтичащи от неправилно използване на интернет технологиите, 

може да се противодейства с образование на служителите, като по 

този начин се намаляват отрицателните ефекти за интересите на 

държавата. 

Третият сценарий се характеризира с пълна липса на каквато и да 

национална стратегия за присъствие в интернет, тъй като не се 

обръща особено внимание на възможностите на такива инструменти 

за целите, свързани с националната сигурност. Следва 

некоординирано, не планирано и не-оптимално използване на тези 

инструменти от организациите, свързани с националната сигурност. 

Такива организации просто не могат да видят възможностите на 

интернет технологиите, въпреки че благодарение на тях изпълняват 

няколко дейности. Интернет е абсолютно свободен от всякакъв вид 

наблюдение, контрол или филтриране и става място, където 

противниковите сили, терористични групи, престъпни организации 

и други подобни могат  свободно осъществяват своята дейност. 



Заключение 

Днес, в информационната епоха се извършва масово 

манипулиране на общественото съзнание във всяка една област, в 

търговията, общуването, политиката и дори във враждуването на 

държавите. Основния инструмент за влияние над целевата 

аудитория в интернет пространството са уебсайтовете и социалните 

медии. Като се има предвид техният "инструментален" характер, 

уебсайтовете в интернет пространството могат да представляват 

заплаха за националната сигурност или ресурс за защита на 

жизнените интереси на държавата, според хората, начина и целите 

за които се използват. 

 Ето защо познаването на информационните технологии и техните 

възможности за ефективно използване, при гарантиране 

поверителността на гражданите и ограничаване до минимум личната 

им свобода,  би могло да повлияе благоприятно на представянето на 

държавните институции в интернет, както и способностите им за 

защита на националните интереси.  

Високото ниво на сигурност в интернет лесно може да се достигне 

с нещо, което не изисква много ресурси - образование и 

квалификация.  Именно това е целта на тази монография и тя може 

да бъде използвана в учебната дейност на Военна академия „Г. С. 

Раковски“, Националния военен университет „В. Левски“ , както и в 

практическа работа на дирекциите в Министерство на отбраната и 

Щаба на отбраната.  



Приложение 1. Терминологичен речник 

Влияние – състои се в това "да се промени начина на мислене на 

целевата аудитория и да се насочи към друго мнение"90.  То  "действа 

върху нагласите, убежденията и идеите, с цел да провокира промяна 

в поведението"91. 

Военни връзки с обществеността - дейност за популяризиране на 

целите на НАТО пред своята аудитория, за да се подобри 

осведомеността и разбирането за дейността на Алианса. Включва  

планирането и осъществяването на връзки с медиите, вътрешните 

комуникации и отношенията между общностите92. 

Заплаха - факт или събитие с потенциал, който може да нанесе 

сериозни вреди на дейността на организации, активи, хора или на 

държавата, чрез неоторизиран достъп, разрушаване, разкриване и 

промяна на данни, и/или отказ от услуги.  

Информационни операции - военна способност за предоставяне 

на военна информационна дейност с цел да се създадат желаните 

ефекти върху волята, разбирането и способността на потенциалните 

противници и други одобрени от НАТО страни в подкрепа на целите 

на мисията на Алианса93.  

Киберпространство - интерактивна среда от електронни мрежи и 

информационна инфраструктура включително интернет, 

телекомуникационни мрежи, компютърни системи вградени 

                                      
90 Juillet, A. Stratégies d’influence, le décryptage d’Alain Juillet. B:Communication & Influence, 

№ 1 June. Quoted in Chauvancy 2010 
91 Chauvancy, F. Pour une stratégie d’influence globale. B: Communication & Influence, № 20, 

2010 
92 NATO Military Public Affairs Policy, Brussels: MC 0457/2, 2011. 
93 NATO Military Policy on Information Operations, Brussels: MC 0422/4, 2012  
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процесори и контролери, които се използват за създаване, 

унищожаване, съхранение, обработка, обмяна на информация, 

управление на обекти, системи и услуги за потребителите.  

Киберпрестъпление – действия в киберпространството, които се 

определят в качеството на такива в националното или 

международното законодателство. Според Европейския съюз 

обхваща традиционни престъпления (например измами, 

фалшифициране и кражба на самоличност), престъпления, свързани 

със съдържанието (напр. онлайн разпространение на детска 

порнография или подбуждане към расова омраза), и престъпления, 

които са възможни само при компютри и информационни системи 

(например атаки срещу информационни системи, предизвикване на 

отказ на услуга и зловреден софтуер).   

Киберсигурност - състояние определено и измерено, чрез нивото 

на конфиденциалност, интегритет, достъпност, автентичност и 

отказоустойчивост на информационните ресурси, системи и 

услуги94. Киберсигурността се основава на ефективно изграждане и 

поддръжка на активни и превантивни мерки, както в гражданската, 

така и във военната област, от заплахи, които са свързани с неговите 

независими мрежи и информационна инфраструктура или могат да 

нарушат работата им. Целта на киберсигурността е да се съхрани 

                                      
94  ISO/IEC 27000. Information technology. Security techniques. Information security 

management systems. Overview and vocabulary. International Organization for Standardization, 

2013 
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наличността и целостта на мрежите и инфраструктурата, както и 

поверителността на информацията, която се съдържа в тях.  

Кибератака - злонамерена дейност, която цели да разруши, да 

осигури контрол над компютърна среда/инфраструктура, да наруши 

интегритет на данни или открадне контролирана информация.  

Киберинцидент - събитие или поредица от нежелани или 

неочаквани събития, които с голяма вероятност могат да 

предизвикат компрометиране на дейностите и заплашват 

сигурността на информацията. 

Критична инфраструктура  - система или части от нея, които са 

от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени 

функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото 

или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване 

или унищожаване би имало значителни негативни последици за 

Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези 

функции.  Критична комуникационна и информационна 

инфраструктура са мрежите, каналите, услугите и системите за 

управлението и поддържането им.  

Киберотбрана е интегрирана система, свързана с изпълнението на 

всички мерки, по защитата на комуникационно-информационните 

системи на въоръжените сили от кибератаки за осигуряване 

постигането на военно-стратегическите цели95.  

                                      
95  Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“. София: 

Министерски съвет на Република България, 2016 
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Кибервойна са военни действия в киберпространството, 

характеризиращи се с кибератаки срещу компютърните и 

информационните системи на противника.  В по-широк смисъл, това 

представлява поддръжката на военни операции, провеждани в 

традиционните оперативни пространства – сухопътно, морско, 

въздушно и космическо – чрез действия, извършвани във 

виртуалното пространство.  

Кибертероризъм се нарича използване на мрежата от 

терористични организации за целите на управление на собствените 

структури,  пропаганда или привличане на симпатизанти96.  

Кибертормозът е друго съвкупно понятие за действия, които 

могат да навредят на даден индивид в интернет и включват заплахи, 

злоупотреби, следене или друго агресивно поведение, което е 

продължително във времето. Често може да включва публикуване на 

обидни реплики или снимки в интернет от името на атакувания.  

Кракери – лоши хакери, които осъществяват несанкциониран 

достъп до системата с цел кражба, подмяна, унищожаване на 

информация или създаване на неоторизирани промени в системата, 

които водят до срив или нарушаване на  функционалността и т.н.   

Публична дипломация е средство за информиране, общуване и 

сътрудничество с широк спектър от целеви аудитории в световен 

мащаб с цел повишаване нивото на осведоменост и разбиране за 

целите на НАТО, популяризиране на неговите политики и дейности, 

                                      
96 Theohary C. A., Rollins J. Terrorist Use of the Internet: Information Operations in Cyberspace, 

Congressional Research Service, Washington, 2011  
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като по този начин се насърчава подкрепата за Алианса и се развива 

доверието в него.  

Психологически операции са дейности, използващи методи на 

комуникация и други средства, насочени към одобряване, 

повлияване на възприятията, нагласите и поведението на целевата 

аудитория,  засягащи постигането на политически и военни цели97. 

Риск – потенциалната възможност дадена заплаха да бъде 

реализирана, като се експлоатира уязвимостта на активите, за да се 

причини вреда. 

Стратегически комуникации (според НАТО) - Координирано 

използване на комуникационните дейности и способности на НАТО 

- публична дипломация, връзки с обществеността, гражданско-

военно сътрудничество, информационни о и психологически 

операции, в зависимост от случая - в подкрепа на политиките, 

операциите и дейности за постигане  целите на НАТО98.  

Устойчивост – способност, свойство (на организацията) бързо да 

се адаптира и да се възстановява от известни или неизвестни 

промени в околната среда, чрез цялостно и последователно 

реализиране на управлението на риска, управление при извънредни 

ситуации и планиране на непрекъснатост на дейностите.  

Уязвимост - неустойчивост на информационната система, на 

вътрешния контрол и процедурите за сигурност и тяхното 

                                      
97 NATO Military Policy on Psychological Operations, Brussels: MC 0402/2, 2012 
98 NATO Strategic Communications Policy, Brussels, 2009 
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реализиране, които може да бъдат използвани за деструктивно 

въздействие върху системата.  

Хакери - изследват и анализират информационните системи с цел 

откриване на слаби места, уязвимости и информират потребителите 

за отстраняването им.  

Хибридна заплаха – идентифицирано намерение и способност от 

държавен или недържавен субект, който може да използва хибридна 

стратегия.  

Хибридна война – използва се за обозначаване на съвременни 

конфликти, обединяващи конвенционални и неконвенционални 

действия, кибератаки, психологическо и икономическо въздействие, 

кампании за дезинформация, инфилтрация на информационната 

среда, създаване на паника, финансиране на нарочно създадени 

политически субекти, с цел промяна на външнополитическата линия 

на набелязаните противници и други действия за постигане на 

политически и стратегически цели. Хибридният модел е специфична 

проява на дадена хибридна стратегия, използвана от конкретен 

противник. Всяка хибридна стратегия е уникална, поради което 

всеки отговор трябва да е адаптиран към нейните особености.  

OnPage SEO – процес по анализиране, определяне и преправяне 

на вътрешните слаби места в кода на уебсайта; 

OffPage SEO – анализиране на външната среда, конкурентните 

сайтове, най-търсените ключови думи в сферата и използване на 

външни връзки за повишаване на видимостта; 
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