
ОСНОВНИ ИЗВОДИ

	Още преди продължаващата война в Украйна и 
анексията на Крим през 2014 г., Кремъл успява 
да усъвършенства своя арсенал от средства за 
хибрид на война. Има доказателства, че руските 
служби за сигурност са ангажирани в подривни 
дейности срещу военни обекти и в използването 
на радио активни и токсични химически веще-
ства срещу противници на интересите на Кремъл 
в Европа. На този фон, Русия многократно отпра-
вя заплахи за използване на ядрено оръжие и 
системно разпространява дезинформация от-
носно дейността на биологичните лаборатории 
в Украйна.

	Югоизточна Европа е сред най-уязвимите регио-
ни в Европа по отношение на подобни хибридни 
заплахи. След февруари 2022 г. Кремъл засилва 
дезинформационната си кампания, като я съсре-
доточава върху технически специфични и сложни 
за проверка зловредни послания за използването 
на ядрени и биологични оръжия.

	В България пропуските в оперативната и техни-
ческата готовност за противодействие на хибрид
ни заплахи, свързани с използването на оръжия 
за масово унищожение, се задълбочават от завла-
дяването на държавата и медиите и политическа-
та нестабилност. 

	Българското правителство трябва да подобри ин-
ституционалния си капацитет и координация по 
отношение на противодействието на целия спек-
тър от хибридни заплахи, включително и тези, 
свързани с употребата на оръжия за масово уни-
щожение. 

	Приоритетно е справянето с продължаващите 
дезинформационни и кибератаки срещу страна-
та и нейната критична инфраструктура.  
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Русия отдавна подготвя войната си в Украйна, като 
използва целия набор от инструменти на хибрид-
ната война, с които разполага в Европа: намеса в 
изборите и стратегическа корупция, насочена към 
политическите партии и медиите, дезинформация 
и кибератаки срещу критичната инфраструктура, 
икономическа принуда, целенасочени убийства с 
помощта на трудни за откриване токсични агенти и 
др. Европа реагира бавно, като държавите – членки 
на ЕС, не успяха да предвидят войната в Украйна, 
дори непосредствено преди самото нахлуване в 
страната, когато Кремъл умишлено задържа ниски 
нивата за съхранение на газ в Германия през есента 
на 2021 г. Някои държави – членки на ЕС и НАТО, и 
много лидери на политически партии на континен-
та продължават да отричат очевидното, дори след 
почти година на разрушения от войната. Постепен-
но институциите на ЕС и НАТО започнаха да подгот-
вят политически и оперативни механизми и инстру-
менти, които да противодействат на хибридните за-
плахи на Кремъл, но приложението им на практика 
от страните членки остава бавно и неравномерно. 

През последните две десетилетия срещу служите-
ли на руските служби за сигурност неколкократно 
са повдигани обвинения за употребата на радио-
активни и химически бойни отровни вещества 
срещу лица, считани за противници и политиче-
ски опоненти на режима в Москва (Фигура 1). 
Найизвестният от тези случаи е покушението сре-
щу Александър Литвиненко, руски опозиционер и 
дисидент, през 2006 г., като участието на Кремъл в 
това нападение неотдавна беше потвърдено от съ-
да.1 Разследването на отравянията с „Новичок“ на 
бившия руски шпионин Сергей Скрипал и руския 
опозиционен лидер Алексей Навални показват, че 
тези инциденти следват модел, подобен на този 

1 Вж. European Court of Human Rights, Carter v. Russia, 
no. 20914/07, September 21, 2021.

Тази публикация е финансирана от Държавния де-
партамент на САЩ. Съдържанието ѝ представя 
гледната точка на нейните автори, които единст
вени носят отговорност за нея.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИТЕ 
ЗАПЛАХИ В БЪЛГАРИЯ

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211972
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211972


2

No. 118 POLICY BRIEF ноември 2022

при покушението срещу Литвиненко. Макар че 
покушенията сами по себе си не са нова тактика в 
инструментариума на Кремъл за оказване на влия-
ние, употребата на токсични вещества, традицион-
но свързвани с програмите за химическо и ядрено 
въоръжение, може да се разглежда като сигнал за 
решимостта на Москва да продължи да поддържа 
и при необходимост да разгърне нападателния си 
потенциал в областта на оръжията за масово уни-
щожение (ОМУ).

Държавите от югоизточния фланг на Европа, и 
поспециално България, остават уязвими и непод-
готвени да отгово рят на нарастващата руска запла-
ха в региона. Широкоразпространените в региона 
практики по завладяване на държавата и медиите 
подпомагат обхвата и въздействието на влияние-
то на Кремъл, като същевременно възпрепятстват 
или напълно блокират способностите за ответна 
реакция и отслабват устойчивостта на институции-
те. Продължителната политическа нестабилност 
и стратегическата неопределеност в България до-
пълнително намаляват желанието и готовността на 
нейните институции за противодействие. Това важи 
с особена сила за областта на хибридните запла-
хи, свързани с употребата на ОМУ, които изискват 
сложно междуинституционално сътрудничество на 
национално и международно равнище и значите-
лен технически капацитет и ресурси.2 

2 Оръжията за масово унищожение (ОМУ) включват 
химически, биологични и ядрени оръжия. Хибридните 
заплахи, свързани с употребата на ОМУ, включват 
употребата на химически, биологични, радиоактивни 
и ядрени (ХБРЯ) материали за цели, забранени от 
международното право.

През последното десетилетие България е обект 
на различни хибридни атаки, от които е достатъч-
но да бъдат споменати само избрани обществено 
значими случаи. Такива примери са опитът за от-
равяне на собственика на найголемия български 
производител и търговец на боеприпаси и оръжие 
точно по времето когато в страната пребивават 
агентите на Главното разузнавателно управление 
(ГРУ) на Русия, които извършиха нападението над 
семейство Скрипал в Обединеното кралство; или 
многобройните предизвикани експлозии и други 
подозрителни инциденти в различни обекти на во-
еннопромишления ни комплекс; или цунамито от 
кибератаки срещу критичната инфраструктура на 
страната, които нарастват след нахлуването на Ру-
сия в Украйна през февруари 2022 г. Кремъл дори 
засилва своята дезинформационна кампания, на-
пример чрез неверните твърдения за провеждани 
от САЩ биологични експерименти с военнослуже-
щи от Българската армия във Военномедицинската 
академия.3 През октомври 2022 г. прокремълска 
хакерска група, известна като Killnet, провежда се-
рия от кибератаки срещу държавни институции и 
критична инфраструктура в България; сървърите и 
уебсайтовете на Центъра за изследване на демо-
крацията също стават обект на тези атаки.4 

Хибридните заплахи в 
Кремълския наръчник 
Хибридната война включва координираното при-
лагане на принудителни или подривни мерки с цел 
дестабилизиране на противника и постигане на 
поставените цели.5 В такива кампании може да се 
използва комбинация от тактики и инструменти – 
например дипломатически, военни, технологични 
и икономически – като те остават под прага на въ-
оръжен конфликт, което, от своя страна, ги прави 
трудни за откриване или приписване. Подобно на 
терористичните атаки, операциите в рамките на 
хибридната война могат да имат широкообхватни 
негативни последици за държавата жертва, които 
да доведат до загуба на човешки животи, наранява-
ния, щети, прекъсване на основни услуги или пов-
семестна паника.

3 Василева, К., „Не, Пентагонът не прави биоексперименти с 
български войници“, Factcheck.bg, 10 март 2022.

4 Ние сме Killnet, 15 октомври 2022.
5 Европейска комисия, Повишаване на устойчивостта 

и укрепване на способностите за борба с хибридните 
заплахи, Брюксел, 13.6.2018, JOIN(2018) 16 final. 

Фигура 1. Видове хибридни заплахи, 
свързани с ОМУ

Източник: Център за изследване на демокрацията и др., 
Противодействие на химически, биологични, 
радиационни и ядрени заплахи, 2022 г.
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https://factcheck.bg/ne-pentagonat-ne-pravi-bioeksperimenti-s-balgarski-vojnici/
https://factcheck.bg/ne-pentagonat-ne-pravi-bioeksperimenti-s-balgarski-vojnici/
https://t.me/killnet_reservs/3096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52018JC0016
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Фигура 2. Инструментариумът на Кремъл

Източник: Център за изследване на демокрацията, Кремълският наръчник в Европа, 2020 г. 

Дефицитите в качеството на местното управление и 
завладяването на държавата са благоприятна почва 

за руски хибридни операции.

Завладяването 
на държавата от
Кремъл размива 
границата между 
държавния и частния 
сектор в Русия, 
чрез контрол върху 
правоприлагащите 
органи и медиите.

Твърдата сила:
Военни, политически 
и икономически 
заплахи, сливане на 
икономическата и 
политическата власт, 
контролирана чрез 
мрежи на службите за 
сигурност.

Меката сила:
Общи етнически, 
религиозни, езикови 
и исторически 
връзки, културен, 
образователен и др. 
обмен, финансиране 
на гражданското 
общество, 
собственост на 
спортни клубове, 
създаване на 
мрежи от проруски 
политически, 
културни, спортни, 
ловни и др. 
организации.

Острата сила:
Контролирани 
медии в Русия, които 
изкривяват фактите 
и реалността, 
възхваляване на 
нелибералната, 
националистическа, 
контролирана 
от държавата 
пазарна икономика; 
пропагандиране 
на военното 
превъзходство 
и мощ на Русия; 
разединяващи 
послания по всички 
въпроси, свързани с 
конфликти в Европа.

Държавноспонсорираните хибридни кампании 
могат да засегнат обществата и по понезабележим 
начин – например чрез постепенно отслабване на 
ключови институции в държавата (чрез системна 
корупция или използване на регулаторни слабо-
сти), завладяване на отделни сектори на иконо-
миката, подкопаване на установените процеси и 
механизми на управление и поляризация на об-
ществото. Отличен пример за този процес е инстру-

ментариумът за завладяване на държавата, който 
Русия използва, за да влияе върху стратегически 
решения в областта на външната политика в Европа 
(Фигура 2).6

6 Шентов, О., Стефанов, Р., и Владимиров, М. (ред.), 
Кремълският наръчник в Европа, София: Център за 
изследване на демокрацията, 2020. 

https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-in-europe/
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Двата основни канала за завладяване на държа-
вата на Кремъл се състоят от мрежите за влияние 
и корупция и от контрола върху икономическите и 
финансовите потоци в Русия. Твърдата, острата и 
меката сила са част от инструментариума на Кре-
мъл за оказване на влияние, като държавите ми-
шени са изложени на сложен арсенал от широкооб-
хватни тактики, целящи да гарантират дългосрочен 
контрол върху ключови местни активи и инициати-
ви за формиране на политики.7

Стратегията на Русия за завладяване на медиите 
съчетава медийна собственост, контрол върху рек
ламни бюджети, както и координация и подкрепа 
за журналисти, които измислят и разпространяват 
фалшиви новини в подкрепа на проруски дезин-
формационни послания.8 Като продължение на 
„активните мероприятия“ от епохата на Студената 
война, завладяването на медиите позволи на Кре-
мъл да засили значително влиянието си в Европа 
през последните три десетилетия чрез разгръщане 
на координирани кампании за дезинформация и 
пропаганда. В България тези методи се възползват 
от политическата нерешителност и разединението 
на общественото мнение по отношение на важни 
стратегически въпроси в области като национална-
та сигурност, енергетиката и външната политика. 
Така в страната се наблюдават и четирите елемента 
на завладяването на медиите: 

• Завладяване чрез собственост. Много медии, 
които симпатизират на Русия в България, са 
собственост на физически и юридически лица 
със силни търговски и други връзки с Русия. Пре-
ди войната в Украйна руските държавни пропа-
гандни канали бяха лесно и широко достъпни за 
българските зрители. Освен това контролирани 
от Русия субекти притежаваха медии в страната, 
особено такива по Черноморското крайбрежие. 

• Завладяване чрез реклама. Връзките с Русия 
на много български компании, особено в енер-
гийния сектор, са толкова добре известни в об-
ществото, че медиите внимателно преценяват 
рисковете да съобщят нещо критично за техните 
благодетели. Някои от найголемите и найак-
тивните корпоративни рекламодатели в Бълга-

7 Стефанов, Р. и др., Кремълският наръчник в Югоизточна 
Европа, София: Център за изследване на демокрацията, 
2020. 

8 Шентов, Стефанов и Владимиров (ред.), Кремълският 
наръчник в Европа, София: Център за изследване на 
демокрацията, 2020.

рия са контролирани от Русия дружества, като 
„Лукойл“, ВТБ и др.

• Завладяване чрез правителството. Вероятно най 
важният фактор за проникването и поддържане-
то на проруската дезинформация в българското 
медийно пространство е колебливостта и не-
определеността, а понякога дори и липсата на 
отговор на агресивното поведение на Русия от 
страна на представителите на найвисокото поли-
тическо равнище в страната. Настоящи и бивши 
президенти, министърпредседатели и минист-
ри многократно са се опитвали да „балансират“ 
публичното си отношение към Русия и нейните 
предполагаеми интереси в Европа спрямо ин-
тересите на ЕС и НАТО. Парламентарно предста-
вени партии често повтарят дословно проруски 
дезинформационни послания. По този начин 
стратегическата двусмисленост се разпространя-
ва по всички медии в страната, включително по 
трите основни национални телевизионни канала.

• Когнитивно завладяване. Българското населе-
ние е сред найпозитивно настроените спрямо 
Русия в световен мащаб. Това положително отно-
шение към Москва е резултат от силните истори-
чески, културни, религиозни и езикови връзки и 
на практика е вкоренено във всички политически, 
социални, икономически и отбранителни инсти-
туции в страната от времето на Студената война. 
Когнитивното завладяване влияе пряко върху по-
литическия живот; български политически пар-
тии са в ожесточена конкуренция за спечелване 
на гласовете на онези над 25% от населението, 
което остава упорито проруски настроено, дори 
след началото на войната в Украйна. 

Хибридните заплахи на 
Кремъл срещу България
Противодействието на хибридните заплахи на 
Кремъл трябва да бъде интегрирано в цялостната 
стратегическа рамка на националната сигурност 
на България (Фигура 3). Правилното разбиране на 
дълбочината и обхвата на хибридните заплахи на 
Кремъл изисква познания за пълния набор от ин-
струменти за руско влияние в Европа; това влияние 
се основава и подхранва от мрежи и практики за 
завладяване на държавата, които предхождат де-
мократичния преход в България. То разчита и на 
завладяване на медиите, което е много послож-
но от нивото и обхвата на настоящите дезинфор-

https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-in-southeast-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-in-europe/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-kremlin-playbook-in-europe/
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мационни дейности. В крайна сметка сърцевината 
на Кремълския наръчник за влияние в България се 
крие в дълготрайните икономически и технологич-
ни зависимости, чиито корени са найдълбоки в 
енергийния и военнопромишления сектор.

Въпреки че е член на НАТО от близо 20 години, Бъл-
гария продължава да бъде сред предпочитани-
те цели на Кремъл за водене на хибридна война. 
Пример за това е опитът за отравяне през 2015 г. 
на Емилиян Гебрев, собственик на една от найго-
лемите оръжейни компании в страната. Преди и 
след това, складови съоръжения на негови компа-
нии в страната и в чужбина са обект на многократ-
ни неизяснени инциденти, включително с взривове 
и жертви. Случаят с неговото отравяне е нагледен 
пример за пълния набор от инструменти на Кре-
мъл, използван в България, както и за степента на 
готовност на националните институции да реагират 
ефективно на хибридни заплахи. 

България е вторият по големина износител на бо-
еприпаси в Източна Европа след Русия и е един от 
найзначимите износители на съветски стандартни 
боеприпаси, малки оръжия и леко въоръжение, 
предназначени за Украйна.9 През 2020 г. Проку-
ратурата на България повдигна обвинения срещу  
 

9 Господинова, В., и Юрданов, А, „Оръжията на раздора“, 
Капитал, 26 април 2022; Bloomberg TV Bulgaria, „Безлов: Има 
голям износ на боеприпаси от България за Украйна през 
трети страни“, 5 май 2022.

трима агенти на ГРУ за опит за убийство на Емилиян 
Гебрев.10 Едно от обвиняемите лица е свързано и с 
отравянето на Скрипал през 2018 г. Обвиненията са 
повдигнати едва след като властите на Обедине-
ното кралство официално и публично предупреж-
дават българските си колеги за очевидните прили-
ки между двата инцидента. Преди това действията 
на българските власти за започване на разследване 
на отравянето са колебливи, въпреки че инциден-
тът е официално регистриран във Военномедицин-
ската академия и в някои от институциите за пър-
воначално реагиране в случай на употреба на ОМУ, 
а отравянето е потвърдено от независим анализ на 
международно акредитирана лаборатория. 

Интересно е, че случаят съдържа и редица косвени 
доказателства, които разкриват как завладяването 
на държавата и медиите в България влияе върху 
нейния капацитет да реагира на такива сериозни 
заплахи за сигурността. От 2014 г. насам Гебрев се 
бори за контрол върху един от военните си заводи 
с Делян Пеевски, български депутат и бивш меди-
ен магнат, санкциониран през 2021 г. от админи-
страцията на САЩ по силата на глобалния закон 
„Магнитски“. Същият завод става печално извес-
тен благодарение на друг случай, в който е заме-
сена Русия. През 2019 г. българската прокуратура  
 

10 Това съобщение се отнася до текущо разследване. Вж. 
Прокуратурата на Република България, „СГП предоставя 
информация по досъдебно производство за отравянето на 
Ем. Гебрев, Хр. Гебрев и В. Тахчиев“, 15 септември 2020. 

Фигура 3. Институционална рамка в България за противодействие на употребата на ОМУ

Източник: Център за изследване на демокрацията. 
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https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2022/04/26/4339986_bulgariia_vsushtnost_e_edin_ot_nai-golemite_iznositeli/
https://www.bloombergtv.bg/a/15-shows/106147-ima-golyam-iznos-na-boepripasi-ot-balgariya-za-ukrayna-prez-treti-strani
https://www.bloombergtv.bg/a/15-shows/106147-ima-golyam-iznos-na-boepripasi-ot-balgariya-za-ukrayna-prez-treti-strani
https://www.bloombergtv.bg/a/15-shows/106147-ima-golyam-iznos-na-boepripasi-ot-balgariya-za-ukrayna-prez-treti-strani
https://prb.bg/bg/news/45963-saobshtenie-na-sofiyska-gradska-prokuratura
https://prb.bg/bg/news/45963-saobshtenie-na-sofiyska-gradska-prokuratura
https://prb.bg/bg/news/45963-saobshtenie-na-sofiyska-gradska-prokuratura
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задържа Николай Малинов, лидер на Движение 
„Русофили“ в България, по обвинение в шпионаж. 
Едно от доказателствата по делото, оповестено 
публично от българската прокуратура, показва, че 
в писмо до Констатин Малофеев – руски крайно ре-
лигиозен бизнесмен, поддържащ Путин, Малинов 
е предложил план за действие за придобиване на 
ключови икономически активи в България, за да 
върне страната в руската сфера на влияние.11 Един 
от предложените за придобиване активи е заводът 
на Гебрев.12 Още в началото на разследването за 
шпионаж срещу Малинов, съдия му разрешава да 
пътува до Москва, за да получи медал от Путин, 
без да уведоми за това българската прокуратура. 
Впоследствие съдията е санкциониран от Държав-
ния департамент на САЩ. 

В допълнение, случаят Гебрев непрекъснато е обект 
на дезинформация в българските медии. Отравяне-
то е широко отразено в българското онлайн медий-
но пространство, където се появяват редица прору-
ски дезинформационни послания, като например, 
че отравянето е:

• инцидент в резултат на консумация на заразена 
храна; 

• свързано с търговия на оръжие за ЦРУ;

11 Тричкова, В., „Прокуратурата разпространи доказателства 
по шпионския скандал (ОБЗОР)“, Новa TВ, 12 септември 
2019.

12 Webcafe, „Прокуратурата публикува уликите срещу Николай 
Малинов“, 12 септември 2019.

• извършено от местни конкуренти, които са наели 
руски разузнавачи, за да извършат убийството;

• изфабрикувано с цел влошаване на отношения-
та между България и Русия;

• изфабрикувано от западните медии, за да дис-
кредитират руската разузнавателна служба, като 
се позовават на несъществуващо подразделе-
ние (т.е. подразделение 29155 на ГРУ). 

Какво трябва да се направи 
България трябва да извърши цялостна оценка на 
националния капацитет за противодействие на хи-
бридни заплахи (Фигура 4). Изграждането на устой-
чивост срещу руските хибридни заплахи изисква 
ефективни действия на няколко нива. Междуна-
родното сътрудничество в рамките на органи като 
ЕС и НАТО е от първостепенно значение за разра-
ботването на единен и работещ подход за проти-
водействие на чужди операции за влияние и на из-
ползването на дезинформацията като оръжие. 

Доброто управление и изграждането на устойчива 
инфраструктура за институционална и цифрова 
сигурност са първата линия на защита и основна 

Фигура 4. Методология за оценка на капацитета за противодействие на употребата на ОМУ

Източник: Център за изследване на демокрацията и др., Противодействие на химически, биологични, радиационни  
и ядрени заплахи, 2022 г.
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https://nova.bg/news/view/2019/09/12/262443/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://nova.bg/news/view/2019/09/12/262443/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://webcafe.bg/bulgaria/1321996992-prokuraturata-publikuva-ulikite-sreshtu-nikolay-malinov.html
https://webcafe.bg/bulgaria/1321996992-prokuraturata-publikuva-ulikite-sreshtu-nikolay-malinov.html
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предпоставка за предотвратяване на завладяване-
то на държавата и медиите и за противодействие 
на хибридните заплахи. Превантивните мерки, ос-
вен типичните контраразузнавателни и антитеро-
ристични мерки, трябва да включват инициативи и 
кампании за повишаване на медийната грамотност 
и обществената чувствителност към социалните 
манипулации (напр. проверка на фактите), уси-
лия за укрепване на стратегическата комуникация 
и инициативи за определяне на стандарти, които 
насърчават качествената журналистика и отговор-
ното медийно отразяване. Налагането на прозрач-
ност на собствеността и финансирането на меди-
ите е ключова стъпка към подобряване на медий-
ната среда и намаляване на риска от завладяване 
на медиите.

Ефективната регулаторна и институционална рам-
ка за предотвратяване и противодействие на хи-
бридните заплахи, свързани с употребата на ОМУ, 
на национално равнище трябва: 

• да се основава на междуведомствен и между-
тематичен подход за справяне с операциите 
за оказване на влияние, който насърчава коор-
динацията между правителствените агенции и 
се занимава с техническите (напр. киберсигур-
ност), както и с политикоикономическите ас-
пекти на чуждестранните дезинформационни 
дейности;

• да предвижда периодичен преглед на полити-
ческите и правните инструменти, насочени към 
борба със злоупотребата с материали, свързани 
с ОМУ, както и на свързана с тях информация, за 
да се гарантира, че установените механизми и 
разпоредби са актуални;

• да гарантира, че институциите в сектора на си-
гурността, включително тези, които отговарят 
за събирането на разузнавателна информация, 
правоприлагането и наказателното правосъдие, 
разполагат с достатъчно ресурси и оборудване 
за идентифициране, откриване, разследване и 
преследване на инциденти с използването на 
материали, свързани с ОМУ;

• да насърчава междуведомственото сътрудни-
чество и оперативната съвместимост по време 
на разследването на подозрения за използване 
на материали за ОМУ;

• да гарантира наличието на техническа инфра-
структура, оборудване и експертен опит, необ-
ходими за идентифициране и анализиране на 
предполагаемото използване на материали, 
свързани с ОМУ;

• да гарантира, че звената за стратегическа кому-
никация на централно и на местно равнище са 
добре подготвени да повишават осведоменост-
та и да разясняват своевременно и последова-
телно инициативите, насочени към противодей-
ствие на дезинформацията;

• да позволява използване на специфичните въз-
можности на социалните медии на национал-
ния език и да насърчава сътрудничеството с 
основните платформи на социалните медии и 
националните ИТ асоциации с цел насърчаване 
на споделеното разбиране на външните хибри-
дни заплахи;

• да приема технологични решения чрез публич-
ночастни партньорства със сектора на информа-
ционните технологии за откриване и разследване 
на повтаряща се дезинформация и на участници-
те, които я създават и разпространяват; 

• да създава механизми за сътрудничество и об-
мен на информация с гражданското общество, 
включително академичните среди, за да улесни 
анализа на заплахите от дезинформация и оп-
ределянето на възможности за ефективно про-
тиводействие.

Гражданското общество, включително частният 
сектор, играе жизненоважна роля за осигуряването 
на широк достъп до надеждна и проверима инфор-
мация, качествено отразяване и медиен монито-
ринг.13  Основните инициативи, които заинтересо-
ваните страни от гражданското общество могат да 
предприемат, за да ограничат разпространението 
на дезинформация, свързана с ОМУ, включват:

• Разработване на инструменти и платформи за 
проверка на фактите с цел улесняване на иден-
тифицирането на дезинформационни послания.

• Приемане и насърчаване на доброволни (само-
регулиращи се) механизми за докладване на 
дезинформация и укрепване на етичната и отго-
ворна журналистика.

13 Center for the Study of Democracy, Policy Agenda for Countering 
Media Capture in Europe, Policy Brief No. 116, 2022.

https://csd.bg/publications/publication/policy-agenda-for-countering-media-capture-in-europe/
https://csd.bg/publications/publication/policy-agenda-for-countering-media-capture-in-europe/
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• Разработване, внедряване и популяризиране 
на технологични решения и методи за анализ 
и медиен мониторинг, базирани на данни, за 
идентифициране на повтарящи се дезинформа-
ционни послания.

• Засилване на обществената ангажираност с цел 
повишаване на осведомеността за заплахите 
от дезинформация, демонстриране на начи-

ните за справяне с тези заплахи и намиране на 
найефективните начини за противодействие.

• Създаване на платформа за разработване на 
устойчиви бизнес модели за независими медии. 

• Разработване на инструменти и ресурси за пре-
подаване на информационна грамотност, пред-
назначени за различни целеви аудитории. 


