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Abstract: The article briefly presents the evolution
of the overall process of emerging and evolution of
intelligence. The main distinctive characteristics of
state intelligence, competitive intelligence and cyРазузнаването е може би една от най-древните професии. През дългият си път от древността
до наши дни, то успява да устои на натиска на
времето и на промяната. През различните епохи,
то променя своя характер, своя начин на проявление, своето поле и сфера на действие. И въпреки
множеството трансформации, разузнаването доказва своята полезност и става неизменна част от
общодържавния механизъм за защита.
Според общоприетите теории разузнаването
може да бъде определено като „организираното
събиране и анализ на информация за осигурява-

ber intelligence, are derived and described in details.
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не на сигурност и за получаване на преимущество в областта на въоръжените сили, политиката
и икономиката. Разузнаването може да използва
както легални методи за събиране и анализиране на информация (например събиране и анализ
на данни от публични източници, прослушване
на чуждестранните радио-канали, наблюдаване
с военен спътник), така и нелегални операции,
попадащи под понятието шпионаж, тайно извличане на информация или дори кражба на
информация“.1
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Към момента са известни следните основни
видове разузнаване:
 държавно разузнаване;
 икономическо разузнаване;
 военно разузнаване;
 политическо разузнаване;
 научно-техническо разузнаване.2
Както е видно от заглавието, статията е фокусирана към изследване на киберразузнаването.
Термин, който липсва сред посочените видове на
разузнавателната дейност. Нашата задача ще бъде да изясним понятието киберразузнаване в условията на Промишленост 4.0. То се помества в
разбирането, че днес, разузнаването не бива да
се свързва единствено и само с тайно или негласно проникване за придобиване на желана/търсена информация. Доказателствата в подкрепа на
изложената теза са много. Тук ще посочим само
най-основните.
На първо място, разузнаването в наши дни може да бъде насочено към придобиване на информация, но може и да цели и оказване на влияние
върху конкретен обект на интерес. Присъща негова
черта е, че тези действия могат да бъдат извършени без да са свързани със скрито и/или мълчаливо
проникване в конкретния обект на интерес.
На следващо място, историята ни показва, че
под обект на интерес най-често трябва да приемаме нашият противник, нашият враг, нашият конкурент или неприятел. Този, който иска да
ни навреди, да накърни нашите интереси, да ни
попречи да постигнем първоначално поставените си цели. Този, който иска да ни извади от състоянието ни на сигурност и да ни провокира да
преминем в състояние на несигурност, уязвимост,
дискомфорт. В последните десетилетия, обаче дори и лицето на противника придобива по-широк
обхват и разбиране. Към традиционния облик на
врага задължително трябва да се прибави и този
на нашия съюзник, на нашия приятел, на нашия
партньор. Този, който при определени обстоятелства не само би демонстрирал готовност, а би
предприел целенасочени и съзнателни действия,
за да ни дискредитира и да заеме нашето място.
На трето място, разузнаването днес не е само дейност по събиране на информация. То се отличава със създаването на краен разузнавателен
продукт – знание, което е специфично търсено и
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създадено да отговори на индивидуалните, специфичните нужди на клиента.
Освен традиционна функция на държавата, в
последните години, разузнаването започва да работи еднаква добре и за защита на частните интереси и за гарантиране на частната собственост
и сигурност. По този начин ставаме свидетели на
създаването и развитието на т.нар. конкурентно
разузнаване. То е специфичен вид разузнавателна
дейност, при която традиционните, добре познати
в държавната сфера методи, способи и начини на
разузнаване се прилагат успешно и в бизнес средата. Основната цел на конкурентното разузнаване е гарантиране на нормалното съществуване и
развитие на конкретната бизнес единица.
Свидетели сме и на трето тълкуване и възникването на трета форма на разузнавателната
дейност, а именно:
„cyber” + „ intelligence”

киберразузнаване
Първото, нещо, което можем да кажем за
него е: Колкото иновативно, толкова необходимо
и неизбежно!
Морфологичният и етимологичният анализ на понятието „киберразузнаване” (cyber
intelligence) показват, че то е съставено от два
отделни термина – „кибер” (cyber) и „разузнаване”( intelligence). Английската дума „cyber”,
при употребата си на български език почти винаги се среща като представка на други думи. В
изключително редки случай може да се използва
и самостоятелно. В най-общ план може да приемем, че смисловото значение на думата „cyber”
включва: електронни данни, електронна информация, електронни съобщения, информационни
технологии, информационни и компютърни системи и/или пренос или обработка на тези данни,
информация, съобщения чрез вече споменатите
информационни технологии, информационни и
компютърни системи. Така например в теорията
и практика все по-често се употребяват термини
като киберсигурност, киберпрестъпност3, киберпрестъпление, киберотбрана, киберзащита, киберпротиводействие, кибертормоз, киберразузнаване и т.н.
Киберразузнаването (cyber intelligence) е неделима част от цялостния процес по гаранти-

ране на националната и корпоративната сигурност. Сигурност, която в съвременния сложен и
динамичен свят придобива коренно различни
форми, измерения и значения. Всяка корпорация,
държава, обединение на държави са изправени
пред сериозен, мащабен и все по-засилващ се във
времето проблем – гарантиране на собствената си
сигурност при постоянно променяща киберсреда.
Средата за сигурност, която се характеризира с:
 Промяна на ролята и значението на информацията.
 Нови форми и нови измерения за създаване,
обработка, съхранение, предаване на информацията.
 Глобализация на комуникацията.
 Глобално движение на информация.
 Глобални комуникации.
 Глобална обвързаност – в резултат глобални
влияния и глобална манипулация.
 Специфичен характер на социалните взаимодействия – в резултат слаби възможности за
налагане на ограничения.
 Демасовизация на обществото (за която предрича още Алвин Тофлър в книгата му „Третата вълна”) - личните контакти и отношения
все повече се изместват от виртуалните.
 Асиметрични рискове и заплахи - постоянно
променящи се, засилващи се и всепроникващи.
 Постоянна промяна в характеристиките и образа на “противника” и в резултат.
 Промяна в характера на класическия шпионаж (в условията на информационна откритост) е възможно и препоръчително получаването на разузнавателна информация чрез
обработването на публичния информационен
поток – именно чрез киберразузнаване.
 Все по-силно нарастване на значението на
разузнавателните операции за влияние.
 Изменения в характера на конспиративността
в резултат - силно стесняване на периметъра
на тайната.
 Постоянно засилващата се конкурентна борба.
 Липса на абсолютно защитени информационни системи.
 Изключително високи нива на неопределеност.
 Изключително високи нива на несигурност.

Посочените специфични особености на киберсредата откриват нови възможности и шансове, нови пътища и начини, нови средства, методи
и идеи за прилагане и бързо развитие на силно
разнообразно и деструктивно поведение. Основните сред тях са:
 Директна, непосредствена връзка между различните участници в киберпространството.
 Възможност за анонимност.
 Възможност за действие от разстояние.
 Липса на национални, културни или юридически граници.
 Необходими са минимални ресурси и прости
механизми за изпълнението им.
 Изключително трудни са за дефиниране, поради сложността за определяне на източника
на въздействие, целите и мотивите му.
 Възможност за създаване на нов вид общество – виртуално.
 Възможност за създаване и управление на нов
тип неформални групи от различен характер,
с различни участници, с различно местоположение, цели, възможности и скрити намерения. Уточнение – тези групи разполагат с
потенциал за провокиране, поддържане дори
и ескалиране на дестабилизиращи процеси
във всички аспекти на обществения живот. И
по начин, по който самите участници в тях не
знаят и не подозират кой наистина ги организира и ръководи.
 Неформалните групи може да действат напълно спонтанно или в резултат на предварително планирани умишлени действия,
целящи тяхната провокация и активизиране.
За съжаление, от чисто виртуални, техните
действия може да прерастват в реални и да
причинят значителни поражения с нанасяне
на материални, психически и дори човешки
загуби4.
 Увеличава се риска от създаване и използване
на фалшиви профили и самоличности, което
от своя страна може да доведе до формирането на отделни групи или цели общества от
фалшиви самоличности, които могат да бъдат
използвани за разпространение на възгледи и
подготовката на реални действия с подривна
цел (5,4 млрд. фалшиви профили са разкрити
и изтрити от Facebook за 2019 година).
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 Всичко това създава предпоставки за манипулативно въздействие върху широк кръг от
хора. Информационното влияние може да
бъде от прикрити, тайни лица, групи и организации, или от авторитарни режими. Процесът може да бъде насочен към гражданите,
към конкретна държавна власт, към конкретен частен субект.
Всичко това предполага създаването и въвеждането на нов начин мислене, на нова гледна точка, които са не просто препоръчителни, а задължителни, за да може да се гарантира сигурността
на обществото, на държавата, на частния субект.
Необходимо е да се обърне внимание на всяка от иновативните и постоянно променящи се
предпоставки за престъпно поведение. Те трябва
да бъдат разгледани не само като пречка за сигурността, не само като предпоставка за възникване
и развитие на рискове и заплахи, не само като възможност за деструктивно поведение. Трябва да
бъдат приети като шанс, като също толкова иновативен подход и начин за изправяне, за противодействие срещу противника, срещу врага. Трябва
да бъдат приети като нови средства за справяне с
несигурността.
В резултат на което, стигаме до втората неизбежна стъпка, а именно разкриването на ново поле за извършване на добре организирани,
старателно планирани операции насочени към
манипулативно въздействие и/или операции за
събиране/разкриване на умишлено прикрита информация. По този начин се разкрива нова форма
на разузнаването, а именно киберразузнаването,
което действа в полето на киберпространството.
Това е качествено нова философия, нов инструментариум на разузнавателната дейност. Така, за пореден път разузнаването, доказа, че въпреки множеството модификации на средата,
въпреки необичайните изменения, които нямат
аналог в историята, то устоява, видоизменя се,
нагажда се, напасва се към променените изисквания на средата, за да може отново вярно да служи
като основен и водещ елемент в механизма за сигурност както на държавно, така и на частно ниво.
Главната му цел е гарантиране на нормалното съществуване и развитие на държавата, обществото, корпорациите, отделните граждани, въпреки
съществуващите рискове и заплахи.
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Неслучайно киберсигурността5 се утвърждава като приоритетно направление от сигурността
на съвременната държава и бизнес. Това е така,
защото киберпространството се разглежда като
новото поле за провеждане на операции срещу
националните интереси, териториалната цялост,
националната сигурност на суверенните държави
и правата и свободите на гражданите, като петото
пространство за водене на война, заедно със земята, морето, въздуха и космоса.
Терминът киберпространство може да бъде представен като комплекс от компютърни устройства, свързани в мрежа, в които информация
в електронен вид, се съхранява и използва. В киберпространството също се извършва и комуникационен процес. Терминът може да се дефинира и чрез изясняване на самата му цел, а именно
създаване, преработване и използване на информация, улесняване на комуникацията между хората и взаимодействието между потребителите
на информацията в електронен вид. Значението на киберпространството6 може да се очертае
чрез огромния брои на потребителите му и чрез
информацията, която се създава, преработва, използва и предава в него.
Киберпространството може да се приеме като арена на противоречие и сблъсък на различни
интереси.

КИБЕРПРОСТРАНСТВО

Фиг. № 1. Киберпространство
Условно приемаме, че киберпространството
може да бъде представено чрез някакво ограничение. Именно за това и границите му на схемата са
илюстрирани с непрекъсната линия.
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пространството – децата, от всички възможни рискове и заплахи за тяхната сигурност, които произлизат от интернет.
На противоположната страна са червените.
То представлява обединение, на тези които може
да определим като лошите. Това са противниците,
врагът, неприятелят, престъпните групи, конкурентите. Те целят активно да ни провалят. Стремят се
активно да достигнат до нашата информация. Тази, която сме определили за ценна и важна за нас.
Тази, която трябва да активно да пазим, за да оцелеем и да се развиваме. Това са тези, които имат за
цел да застрашат нашата сигурност, нашето спокойствие, нашето нормално съществуване. Те се
стремят да предизвикат дисбаланс в средата ни,
било то вътрешна, външна или виртуална. Желаят
да извършват различен вид подривна дейност, да
предизвикат специфични рискове и/или заплахи, с
които да провалят всяка от целите на тези, които
вече определихме за Добрите, тест на Сините.
Други видове престъпления, които може да
бъдат извършени или подготвени в киберпространството:

И

От една страна, синьото представлява обединение, на тези които може да определим като добрите.
Това са всички, които се борят за гарантиране
и осигуряване на сигурност, за развитие и благополучие на държавата и обществото, за нормални условия на живот, за опазване на обществения
ред, за общественото спокойствие, за защита на
конституционните права и свободи на гражданите, за защита на суверенитета, за защита на националните граници, за защита на националния
интерес, за защита на световния мир, за запазване
на климатичните особености, за запазване на природните ресурси, за икономическото благосъстояние на нацията, и т.н.
Ако говорим за частната сфера дейността на
синьото е насочена към осигуряване на стабилност и развитие, към осигуряване на нормално
функциониране на бизнес процесите, към гарантиране на печалба, към защита на фирмените интереси, към изпълнение на фирмената стратегия,
мисия, визия, цел, към гарантиране на конкурентно предимство, към завладяване на нови пазари,
към спечелване на нови клиенти, към защита на
фирмения имидж и влияние и т.н.
Ако говорим в индивидуален план синьото включва личната сигурност, защита на личната информация, защита на личните финанси, гарантиране на конфиденциалността на личните
отношения, сексуалните предпочитания, политическите пристрастия; здравословно състояние,
личните контакти и т.н.
Не трябва да се подценява и необходимостта
от защита на най-малките потребители на кибер-

ДЪРЖАВИ ДЪРЖАВНИ
ИНТЕРЕСИ

Фиг. № 2. Елемент от киберпространството

Фиг. № 3. Елемент от киберпространството

 престъпления против републиката – измяна,

предателство и шпионство, диверсия и вредителство, тероризъм;
 престъпления против личността – убийство,
телесна повреда, злепоставяне, отвличане,
принуда, издаване на чужда тайна, обида, клевета, изнасилване, блудство, трафик на хора;
 престъпления против собствеността – кражба, грабеж, присвояване, измама, изнудване,
7

вещно укривателство, унищожаване и повреждане на собственост, злоупотреба на доверие;
 престъпления против паричната и кредитната
система – фалшификация на пари, ценни книжа и документи;
 престъпления против брака, семейството и
младежта – многоженство, принуждаване
за встъпване в брак, получаване на откуп за
встъпване в брак, продажба на децата, оставяне на деца без надзор;
 престъпления по служба – подкуп, нарушение на служебните задължения, превишаване
на служебните пълномощия, злоупотреба с
власт, злоупотреба със служебно положение;
 компютърни престъпления – хакерство;
 общоопасни престъпления – взривяване, палеж, злоумишлено наводнение;
 престъпления против народното здраве и
околната среда – отровителство, заразителство, увреждане на околната среда;
 военни престъпления – отклонение от военна
служба, неизпълнение на заповед;
 престъпления против мира и човечеството
– пропаганда за война, геноцид, апартейд,
вземане на заложници, убийство, изтезание и
нечовешко отношение към военнопленници
и цивилно население.7
Като обобщим представеното до тук, става
ясно, че киберпространството е постоянна арена
на сблъсък между всеки един от субектите, които
представихме.
От една страна всеки един от субектите, може активно да се стреми да получава и да достигне
до определена важна, чувствителна информация,
достъпът, до която не може да бъде осъществен по
друг начин, освен чрез разузнаване. Информация,
която е от изключително значение за неговото оцеляване, за неговото развитие и неговата сигурност.
Именно тук на преден план излиза ролята и
значението на киберразузнаването!
От друга страна пък всеки един от субектите,
също така активно може да се стреми да защитава
своята важна, ценна, конфеденциална информация.
Именно тук на преден план излиза ролята и
значението на киберпротиводейстието!
И по този начин ставаме свидетели как разузнавателните методи и способи, добре известни и
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прилагани от хилядолетия, днес (с оглед на променената среда за сигурност) изместват арената
на действието си и се насочват към киберпространството, където за пореден път доказват своята полезност и необходимост!!!
По този начин
Киберпространството се превръща
в постоянна арена на сблъсък на
тези интереси

КИБЕРПРОТИВОДЕЙСТИВЕ

КИБЕРРАЗУЗНАВАНЕ

Фиг. № 4. Киберпространството – сблъсък на
интереси
От направения анализ по темата, ние считаме,
че в новите, съвременни условия разузнаването
има нов аспект, който се оказва възлов във времето на Промишленост 4.0, а именно киберразузнаването. Съгласно поставените цели в настоящата
разработка считаме, че под киберразузнаване се
разбира целенасочено използване на масиви от
данни в киберпространството за откриване, събиране, обработка, анализ, синтез и предоставяне на новополучената информацията във вид на
краен разузнавателен продукт, на който се базира националната сигурност, армията, икономиката и политиката. То има две форми: легална, при
която в основата на киберразузнавателните продукти стоят т.нар. открити, публично достъпни
източници и втора форма, при която чрез специални разузнавателни операции тайно се извлича
киберинформация (според някой автори „кражба
на информация”). Може да приемем, че втората
форма на киберразузнаването попада под понятието шпионаж. За нуждите на стопанските субекти
то може да се нарече бизнес киберразузнаване.
Там киберразузнавателната дейност се извършва
основно в бизнес средата, в интерес на бизнеса и
в подкрепа на бизнес целите. Всички анализи сочат, че това разделение е условно – доказано е, че
държавите със силно институционално киберразузнаване имат информационно осигурен и успешен бизнес.
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