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Увод
Ноторна истина е, че бeдcтвиятa и зaплaxитe
зa всички дъpжaви в света ce paзвивaт в cинxpoн
c eвoлюциятa нa oбщecтвените отношения. Не само заради този неоспорим факт, но и поради много други причини днec нaциoнaлнaтa cигypнocт
дaлeч нe ce изчepпвa c физичecĸaтa зaщитa и вce
пo-чecтo oпиpa дo дигитaлнaтa cpeдa, в ĸoятo
xopaтa пpиcъcтвaт пo всички възмoжни нaчини.
Нито една държава в света нe e изĸлючeниe oт тaзи тeндeнция. 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 противопоставяне .
В декларацията от срещата на върха в Уелс още
през 2014 г.1 НАТО призна киберпространството
за петото бойно поле, а киберсигурността стана
основна задача на колективната защита на страните-членки. 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
Алианса2. С различни вътрешни Решения почти
всички страни-членки на Алианса приеха национални стратегии за киберсигурност. В тях киберсигурността се разглежда като неделима част от
националната сигурност. В повечето от тези документи киберпространството се разбира, и като
място в което се провеждат кибер атаки нарушаващи комуникационните системи на противника.
Кибервойна – а сега накъде ?
Дискусиите за кибервойната обикновено се ограничават до компютризираните системи и мрежи, които в масовия случай подпомагат
електронното управление, поддържат критичната инфраструктура, доставката на електроенергия, транспорта, финансовите 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.
Произтичащите рискове и заплахи за националната сигурност на страните от Алианса са очертани в техните национални отбранителни стратегии и в годишните им доклади за състоянието на
сигурността, в които се посочва, че през последни28

те години са налице интензивни външни опити за
разширяване сферата на влияние в икономическото, културното и информационното пространство
на Северо-атлантическия съюз. На първо място
уязвимостта на демократичните общества се дължи на това, че до настоящия момент националните им правителства и техните специализирани институции не са предприели защитни или ответни
действия за реакция на информационните операции в интернет пространство на Алианса.
Кибердипломацията: начало или
край на виртуалните заплахи ?!
В свят, в който все повече държави придобиват офанзивни кибер способности, е необходимо и използването на „мека сила“ и в конкретния
случай, на кибердипломация, за да се предотврати ескалация или неправомерно приписване на
кибератаки, чрез поддържане на постоянен диалог между партньори и потеинциални противници и гарантиране, че каналите за комуникация остават отворени дори по време на криза. Докато
либералният международен ред даде възможност
за развитието на киберпространството, преминаването към постлиберален ред доведе до появата на кибердипломацията, т.е. използването на
дипломатически ресурси и изпълнението на дипломатически функции за защита на националните интереси в киберпространството. Ролята
на дипломацията в киберпространството е много по-малко забележима в медиите, отколкото историите за кибер инцидентите например. Въпреки че международните различия по отношение на
регулирането на интернет могат да бъдат проследени до 90-те години на миналия век, сега те са
по-интензивни от всякога.
Появата на кибердипломацията:
защо?
Когато разглеждаме появата на кибердипломацията, е важно първо да разберем основната
логика на сътрудничество в тази област на политиката. Киберпространството акумулира редица
характеристики, които рамкират дипломатическата ангажираност между заинтересованите страни. Като начало, това е глобален домейн, свързващ нации и граждани по целия свят по различни
начини, генерирайки както взаимодействия, така и търкания между тях. Освен това киберпространството обикновено се разглежда като „общо

глобално“, дефинирано като „ресурен домейн, до
който всички нации имат законен достъп“.3 Освен това киберпространството е сравнимо с други глобални блага като открито море, въздушно
пространство и космическо пространство. Като такова благо, се счита, че са необходими минимум правила и разпоредби, за да се осигури
достъп до всички и да се избегне конфликт, който може да бъде резултат само от дипломатически преговори. Тези принципи на международното общество се сблъскват с оспорваната природа
на киберпространството, в която основните му
сили насърчават конкуриращи се визии, интереси и ценности за киберпространството. Други релевантни характеристики в тази сфера включват
трудностите на набеждаването за кибератаки и
прониквания, възпрепятстващи доверието сред
заинтересованите страни; предимството на нападението пред защитните способности, благоприятстващо агресивното поведение; или цифровото
разделение между големите кибер сили и развиващите се нации, което създава глобални уязвимости. Освен това, за разлика от други области на
международната сфера, за държавите е проблем
да разчитат на физическа съпротива, когато става въпрос за киберпространството, най-вече поради проблеми с установяването на извършителите.
Всички тези характеристики правят както международните киберотношения, така и управлението
на киберпространството изключително сложни и
крехки, но в същото време правят дипломацията
още по-необходима, особено по отношение на механизмите за изграждане на доверие и развитието
на международните норми и ценности. Следователно сътрудничеството в киберпространството е
релевантен избор, а не даденост. Като цяло, в киберпространството, което преди се е регулирало
предимно от ИТ експерти и инженери, кибер дипломатите сега активно се ориентират между опитите за постигане на консенсус между заинтересованите страни и, в краен случай, изграждането
на мостове между на пръв поглед фундаментално различни, ако не и несъвместими визии. Тази
кибер-политическа технология изисква от една
страна приемане на най-ниския общ знаменател,
като евентуално се жертват основни ценности в
името на стабилен международен ред в общественото (кибер) пространство. От друга страна, тя
включва признаване на неспособността да се под-

държа хомогенно киберпространство и приемане
на по-малко взаимосвързани мрежи.
И тъй като противоречивите визии за бъдещето на глобалния интернет неизбежно се сблъскват, кибер дипломатите ще трябва да преговарят
за тези трудни избори. В медийните и политическите дискусии често чуваме за „кибердипломация“, израз, който съчетава „дипломация“ и „киберсигурност“. За да разберем този израз, нека да
направим крачка назад и първо да изясним тези
термини поотделно:
• Дипломацията е работата, която дипломатите извършват, за да продължат интересите на
държавните институции или организации,
които представляват, чрез представителство,
комуникация и преговори, наред с други процеси;
• Киберсигурността е набор от мерки, които отделни лица, организации и институции
прилагат, за да защитят своите материални
активи, например хора, сгради или инфраструктури от кибератаки или нематериални
активи например данни, знания, способността да доставят услуга, сила или идеи. Поради все по-дигиталния характер на нашия живот, киберсигурността се превръща във все
по-належащ проблем във всички аспекти на
общественото устройство.
Предстоят предизвикателства за кибердипломацията, както е посочено в релевантния инструментариум на ЕС. Обединена Европа има интерес
от създаването на стандарти и норми за стабилност и безопасност на киберпространството. Тук
са заложени безопасността и стабилността на ЕС,
както и влиянието му на международната сцена
за сигурност. Подобен подход към проблемите на
кибердипломацията се среща и в нормативната
база на САЩ.
Следователно дипломатическите мисии на
всички страни по света, следва стратегически да
разгърнат, амбициозни и координирани действия
в областта на киберсигурността. С изключение на
най-развитите демократични страни, останалите
държави следва да разгърнат своя набор от инструменти за кибердипломация, които в момента са в
начален стадий, с помощта на експерти в областта на информационните технологии и дипломати,
както и с представители на академичните среди.
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По-специално, бъдещото развитие на мерки,
които повишават отчетността и отговорността на
лицата и образуванията, отговорни за извършването на кибератаки срещу сигурността, следва да
бъде приоритет в изготвянето и разработването
на адекватна правна рамка, която да създаде ясни
граници и да даде точно определени дефиниции
на това какво е кибервойна, киберпрестъпление
и кибертероризъм, за да се използва ефективно и
адекватно целият арсенал на кибердипломацията. Усъвършенстваният спектър на кибер заплахите трудно може да бъде подреден изчерпателно, но
може би основният инструментариум за неговото
ефективно противоставяне е кибердипломацията.
С нейна помощ, целта е да се създаде отворено,
свободно, стабилно и сигурно реално и киберпространство, което да се регулира от международното
право чрез договори и съюзи между държави, организации, съюзи, частният сектор, гражданското
общество и експерти. Ясно е, че кибердипломацията е обвързана пряко с направленията за превенция
на киберзащитата и киберсигурността. Вниманието на международната общност включва зараждащата се надпревара във въоръжаването и необходимостта от регулиране на режимите за контрол на
износа на стоки с двойна употреба и изясняване на
правилата за участие в евентуална виртуална и реална кибервойна.
Кибердипломацията е естествената еволюция на публичната дипломация за включване и
използване на иновативните платформи за комуникация през 21-ви век.
Заключение
Стълбове на кибердипломацията са ясно очертани и са в процес на стабилно изграждане, като централни елементи на мерките за създаване
на капацитет и доверие в киберпространството,
съгласно насоките на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, вследствие на
което може да синтезираме последващата необходимост от:
• развиване и изграждане на устойчивост на институциите, способни да реагират и да противодействат на киберзаплахи;
• осигуряване на дипломатически ангажименти
за поддържане на открито, свободно и безопасно киберпространство;
• изготвяне на правна рамка.
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• прецизиране на дефинициите за кибертероризъм, кибервойна и киберпрестъпление.
• адекватно обучение на дипломатическите служители от всички професионални рангове.
Използвана литература:
1. Денчев, С., С. Йорданова. Система за управление
на информационни процеси за ранно предупреждение, наблюдение и противодействие на моделите
за ненасилствена смяна на политически режими.
– В: Национална сигурност. София: Виктори Издат, 2020, с. 13. ISSN: 268294 IX – Online; ISSN:
2682-9983 – Print
2. S. Denchev, S. Yordanova. The threat of biological
weapons а component of the hybrid war [Scientific
study]. Sofia: Academic Publisher “Za bukvite – O
pismeneh”, 2020, 63 p. ISBN 978-619-185-439-4.
3. Денчев, С., С. Йорданова. Заплахата от биологичното оръжие като компонент от хибридната
война. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. София: За буквите – О писменехь,
2020, с. 667 – 675, ISSN 2683-0094.
4. Стоева, Д., С. Йорданова. Масмедиите като средство и фактор за влияние на гражданския контрол
над сектора за сигурност. – В: VIII Международна
научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ.
ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ 2020”, Vol III, 2020,
Security Military Sciences, с. 227 – 229, ISSN 25350315 (print), ISSN 2535-0323 (online).
5. Списание Дипломация Дипломатически институт към Министерство на Външните работи
Рeпублика България бр. 10/2013 стр.5
6. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_112985.htm посетен на 06.12.2021
7. https://www.mtitc.government.bg/bg/category/29/
severoatlanticheski-dogovor посетен на 06.12.2021
1 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112985.
htm изп.на 06.12.2021
2 https://www.mtitc.government.bg/bg/category/29/
severoatlanticheski-dogovor пос.на 06.12.2021
3 Buck, 1998, стр. 6

University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria

