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Оценка на заплахите от  

организираната престъпност –

киберпрестъпност и картови 

измами

  
ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 

 

 

Проектът „Оценка на заплахите от 
организирана престъпност в България“ 
се финансира от Фонд „Вътрешна сигурност“ 



Киберпрестъпленията в България

 Европол използва широка дефиниция за 
кибрепрестъпленията 
 Компютърните престъпления (гл. 9а от НК)

 Измами с електронни платежни средства (чл.243, чл. 246, чл. 249)

 Създаване, гледане, държане и разпространяване на детска 
порнография материал (155а-155в, 158а-159 от НК)

 Използване на тъмната мрежа с цел разпространение на незаконни 
стоки (наркотици, цигари, оръжие и пр)

 Използване на ИКТ технологии с цел тероризъм

 Използване на интернет-базирани и мобилни платежни услуги с цел 
изпиране на пари



Данни за оценка на компютърните престъпления

 Данни за ползването на Интернет - НСИ

 Данни за инцидентите от Национален център за 
действие при инциденти в информационната 
сигурност.

 Национални представителни изследвания

 Дълбочинни интервюта и експертни оценки

 Оценки на български и международни институции



Тенденции при компютърните престъпления

• Измамите и зловредният код остават най-широко разпространените видове 
инциденти.

• Наблюдава се съществен спад в броя на осъществени DDoS (отказ от достъп до 
услуги) атаки

Национален център за действие при инциденти в информационната сигурност
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Измама Зловреден код Отказ от услуги Опити за проникване Събиране на информация Общо:



Засегнати IP адреси

Национален център за действие при инциденти в информационната сигурност



Имало ли е случаи през изминалата година, при който Вашата фирма да е 
станала жертва на инцидент свързан с компютри, данни или електронно 

съдържание собственост на Вашата фирма?

Национално представително изследване - бизнес



Какъв беше характерът на инцидента?

Национално представително изследване - бизнес



Данни за оценка на картовите измами

 Данни за брой измами и стойност на измамите - ЕЦБ

 Национално представително изследване – население

 Дълбочинни интервюта и експертни оценки

 Оценки на български и международни институции



Стойност на измамите като дял от общата парична стойност на 
транзакции с банкови карти

ЕЦБ, 2016



Ръст на паричната стойност на измамите като дял от общата 
стойност на транзакциите с банкови карти 2016 спрямо 2012

ЕЦБ, 2016

• Ръстът на общата парична стойност на 
измамите изпреварва ръста на дела на 
измамите от общия брой транзакции



Дял от населението, жертви на измами с банкови карти

ЕЦБ, Национално представително изследване - население

~ 28 000 души жертви на 

картови измами през 2019



Тенденции при категориите измами с банкови карти

ЕЦБ



Оценка паричен размер на измамите с банкови карти

Щети в евро на глава 
от населението - (EЦБ)

Населени
е брой

(Евростат)

Хармонизиран индекс 
инфлация -

2019 спрямо 2016 (Евростат)
Обща стойност на 
щетите от измами

A B C D= A x B x C

0,39 € 7153784 106,31% 2 996 444 € 

Стойност в лева: 5 860 535 лв. 

Безналични 
картови измами

Картово-налични измами -
през ПОС & ATM

Дял (%) 61% 39%
Стойност щети 3 574 926 лв. 2 285 609 лв. 

Стойност на телефонните измами: 4 млн. лв. през 2019



Фактори за ръст: използване на интернет в 
България
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Фактори за ръст: използване на банкови карти

Показател България 2011 България 2019 ЕС 2019
Дял от населението, 
притежаващо банкова карта 44% 84% N/a
Дял от населението, ползващо 
интернет банкиране 2% 9% 58%
Дял от населението, ползващо 
интернет за покупки 5% 22% 63%


