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 Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение, и списък с 

използвана литература. Той е в общ обем от 578 страници. Използваните литературни 

източници са 297 броя, като от тях 142 са използваните законови и подзаконови 

нормативни актове, 40 са книги и периодичен печат и 145 са онлайн ресурсите. 

Използваните литературни източници са на български, английски, френски, руски и 

немски език. В изложението присъстват 20 таблици и 31 фигури. 

 Дисертационният труд е обсъден в катедра „Комуникационни и информационни 

системи”, факултет „Командно-щабен” и е насочен за защита пред научно жури. 

 Авторът на дисертационния труд е професор към катедра „Оперативно-

издирвателна дейност“ при Академия на Министерство на вътрешните работи – София. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Защитата на дисертационния труд ще се състои на 27.10.2021 г. от 14:00 часа в 

зала А3 на Военна Академия „Г.С. Раковски“ на заседание на научното жури. 

Материалите по защитата са на разположение в стая 206 на Института за перспективни 

изследвания за отбраната на Военна Академия „Г.С. Раковски“, София, България. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност и значимост на изследвания проблем 

 

 Устойчивостта на управлението и функционирането на обществените отношения, 

в контекста на престъпността все повече намират отражение в различни научни 

изследователски разрези. Обсегът на разглеждане постоянно се разширява и погледът 

върху различните изражения на престъпността неминуемо показва, че потребността от 

постоянен задълбочен научен анализ и в съвременната реалност не е отминала, а е все 

още актуална тема за анализи и изследвания. 

В съвременните условия престъпността се превръща в един интердисциплинарен 

научен проблем, представляващ риск и основна заплаха за сигурността и обществения 

ред, който постоянно стои на вниманието на изследователи, учени, експерти и практици. 

С навлизането на съвременните информационни и комуникационни технологии 

обществото постоянно завишава своите претенции към специализираните държавни 

структури за адекватна реакция спрямо престъпността и овладяване на негативните 

причини за появата и виреенето на престъпни поведенчески прояви.  

Новите компютърни и информационни технологии и тяхното въвеждане в полето 

на подготовката и извършване на престъпни посегателства неминуемо довежда до 

обосноваването и прилагането на иновативни подходи, политики и практики за 

всеобхватно  противодействие на престъпността. В днешното ежедневие е повече от 

необходимо да се съчетават интегрирано всички разнообразни инструменти и ресурси за 

постигане на драстично снижаване нивата на отделните видове престъпност. От 

изложеното до тук може да се  направи извода, че избраната тема за изследване е 

подчертано актуална и съвременна. 

Изборът на конкретната тема е продиктуван от дългогодишния професионален 

опит на изследователя в службите за сигурност в Република България. Темата има 

интердисциплинарен характер и обхваща различни научни области - управление, право, 

социология и сигурност. 

 

2. Обективна необходимост от изследването 

 

В съвременната динамична среда за сигурност в процесът на противодействие на 

всякаква престъпност, била тя лека, конвенционална, битова и тежка, организирана, 
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транснационална и международна, повече от наложително е да се прилагат в съчетание 

както традиционни стратегии и тактически механизми, така и съвременни нови и 

актуални инструменти. При този подход се предполага, че ще се повишат значително 

способностите на държавните специализирани органи, ще се повиши ефективността и 

подобри ефикасността в прилагането на съответните операции, мероприятия и действия.  

В съвременните условия полето на битката с престъпността се отличава със своята 

широта, дълбочина и различни очертания на заплахите спрямо обществените отношения, 

устойчивостта на развитието на личността и социалните общности. На неговия терен 

неизбежно е да се появяват и развиват наред с традиционните средства за 

противодействие, така и нови, съвременни ресурси с иновативен потенциал. 

Възниква обективна необходимост от задълбочено, комплексно и детайлно 

изследване на възможностите за напредък в борбата срещу престъпността, които 

предоставя процеса на прилагане на трафични данни. Използването на трафични данни 

в борбата срещу престъпността става обективно необходима и значима тема за научни 

и практически изследвания. 

 

3. Обект и предмет на изследване 

 

Обект на настоящето дисертационно изследване е състоянието на специфичния 

кръг от обществени отношения, свързани с прилагането и контрола на трафични данни 

в процеса на противодействие на престъпността. 

Предмет на изследването е съвкупността от основополагащите положения за 

същността и съдържанието на трафичните данни, техните основни характеристики, 

смисълът на използването им и практическите подходи в разкриването и разследването 

на престъпления, функциите, дейностите, тенденциите и закономерностите в 

управлението на процеса за борба с престъпни прояви в днешно време. 

 

4. Цел и изследователски задачи 

 

Целта на дисертационното изследване е да се направи задълбочена оценка и 

прецизен научен анализ на състоянието, развитието и функционирането на организацията 

и управлението на процеса по използване на трафични данни в предотвратяването, 

пресичането, разкриването и разследването на престъпления, застрашаващи 

националната сигурност и засягащи драстично обществения ред и на тази основа да се 
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достигне до формулиране на изводи, предложения и препоръки за значително 

подобряване на ефективността и постигане на по-високи мултиплицирани ефекти. 

 За постигане на посочената цел са поставени следните изследователски задачи: 

• Да се определи генезиса на развитие на процеса на използване на трафичните 

данни в борбата срещу престъпността. 

• Да се направи ретроспективен анализ и да се установят закономерности при 

използването на трафичните данни в борбата срещу престъпността. 

• Да се анализира в различни аспекти чуждестранния опит при прилагането на 

трафичните данни в борбата срещу престъпността. 

• Да се анализира обективното състояние на процеса на прилагане на трафични 

данни в борбата срещу престъпността. 

• Да се направи сравнителен и критичен анализ на използваните досега подходи и 

методи при използването на трафичните данни в борбата срещу престъпността. 

• Да се изследват тенденциите в развитието на процеса на използване на 

трафичните данни в борбата срещу престъпността. 

• Да се проучат възможностите за подобряване и усъвършенстване на процеса по 

използване на трафичните данни в борбата срещу престъпността. 

• Да се направи теоретична интерпретация на понятията „информация“ и 

„трафични данни“, както и определяне на тяхната роля, място и значение за 

опазването на националната сигурност и обществен ред, както и за разкриване и 

разследване на престъпления; 

• Да се разгледат  основните подходи за получаване на информация от оперативно-

издирвателните и разследващи органи в борбата с престъпността; 

• Да се изследват основните акценти в значимостта на трафичните данни в 

дейността по гарантиране на националната сигурност и устойчивото обществено 

развитие; 

• Да се извърши задълбочена оценка и сравнителен анализ на международно-

правната нормативна уредба при използването на трафични данни в други страни 

от Европа и света; 

• Научно да се представи социологическия разрез на използването на трафични 

данни от специализирани органи в процеса на разкриване и разследване на 

престъпни посегателства през последните няколко години; 
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• Да се организира и проведе емпирично социологическо изследване относно 

използването на трафични данни от оперативно-разследващи органи на МВР и 

други правозащитни държавни структури в страната. Да се представят научно 

резултатите; 

• Да се формулират изводи, препоръки и предложения за повишаване на 

ефективността и ефикасността в дейността по използване на трафични данни за 

достигане на адекватност в противодействието на престъпността от държавните 

оперативно-издирвателни и разследващи органи. 

 

5. Научна теза на дисертационния труд 

 

Научната теза на дисертационния труд е, че използването на цялата палитра от 

трафични данни е ефективен инструмент за постигане на интегративни оперативни ползи 

за специализираните държавни служби за сигурност и обществен ред, който води до 

снижаване нивата на престъпност и устойчиво развитие на цялото общество. 

 

6. Методология на изследването 

 

Методологическата основа на изследването включва както общо научни, така и 

частно научни методи. Системният подход позволява да се разгледат процесите и 

явленията в тяхната взаимовръзка и взаимозависимост. Историческият подход дава 

възможност да се установи генезиса на правните норми, които регламентират 

организацията и процеса на използване на трафичните данни в борбата срещу 

престъпността. 

          Изследователските подходи и методи са свързани със спецификата на предмета и 

обекта на изследване. Сложността на изследването произтича от това, че се анализира 

процесът на използване на трафични данни в борбата срещу престъпността в техния 

социален контекст. Предвид тази висока степен на сложност се налага използването на 

комплекс от изследователски подходи и методи. Избраните подходи и методи на 

изследване са:   

• Системен подход на изследване и сравнителен анализ на научни публикации; 

• Систематично проучване на научна литература; 

• Теоретичен анализ и теоретични заключения; 
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• Проучване на нормативни документи; 

• Директно наблюдение; 

• Математически и статистически анализ на данни; 

• Интервю и събеседване; 

• Емпирично социологическо изследване; 

• Аналитичен подход; 

• Логически методи; 

• Експертни методи; 

• Анкетен метод 

Едновременно с посочените подходи и методи, се използва и контент анализ, 

чрез който ще се анализира съдържанието на изследвания материал. Този метод е 

логически анализ на теоретичната рамка на качествените изследвания, спрямо които 

паралелно могат да се приложат методи и от други научни дисциплини. 

 Приложен е и структурно-функционален метод, който позволява да се 

анализират в единна съвкупност обстоятелствата и проблемите, свързани с 

организацията и процеса на използване на трафичните данни в борбата срещу 

престъпността. При обработване на информацията в изследването е приложен и методът 

фокус групи. 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Структура на дисертационния труд 

Структурата на дисертационния труд е логически свързана с целта и задачите на 

изследването. Тя отразява възприетия от автора цялостен подход към изследването и 

включва: увод (10 страници), основен текст в четири глави (общо 510 страници), 

заключение (12 страници), списък на използваната литература (24 страници) и 

приложения (3 страници).  

 Основният текст е илюстриран с 20 таблици и 31 фигури.  Използваните 

литературни източници са 297 броя, като от тях 142 са използваните занони  и 

подзаконови нормативни актове, 40 са книги и периодичен печат и 145 са онлайн 

ресурсите. Използваните литературни източници са на български, английски, френски, 

руски и немски език. 
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2.Съдържание на дисертационния труд 

 

Списък на таблиците в дисертационния труд  

Списък на фигурите в дисертационния труд 

Списък на съкращенията в дисертационния труд 

Списък на приложенията в дисертационния труд 

УВОД 

ГЛАВА ПЪРВА 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. РОЛЯ И  ЗНАЧЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА И ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ В СЪВРЕМЕННОТО  ОБЩЕСТВО  

 1.1.Теоретични интерпретации на понятието „информация“ 

 1.2. Роля и значение на информацията при защитата на националната сигурност 

 1.3. Основни подходи и методи за получаване на информация в сферата на 

 националната сигурност 

  1.3.1. Събиране и систематизиране на информация от открити източници 

  1.3.2. Придобиване  на информация чрез негласни източници /агентура/ 

1.3.3. Получаване на информация чрез прилагане на технически средства 

1.4. Приложение на специални технически средства за придобиване на 

информация в Република България 

1.5. Трафични данни. Същност и съдържание. Използване и контрол. 

  

ГЛАВА ВТОРА 

АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗНАЧИМОСТТА  НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ ПО 

ГАРАНТИРАНЕ  НА СИГУРНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 

РЕД 

 

 2.1. Анализ на състоянието и перспективи на развитие на електронните 

съобщения 

2.2. Проучване и анализ на нормативната уредба за постъпване на информация за 

трафичните данни при разследване на престъпления 

2.3. Аналитичен преглед на възможностите за създаване и съхраняване на 

трафични данни в съобщителните системи 

2.3.1. Основни трафични данни в стационарните и мобилните съобщителни 

системи 
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2.3.2. Определяне месторазположението на човек по номера на неговия 

мобилен телефон 

2.4. Пояснение на механизма за следобразуване на информацията между 

абонатите и/или абонатните устройства 

2.4.1. Закономерности, представляващи предмет на познанието за 

механизма на следообразуване 

2.4.2. Закономерности, представляващи предмет на теорията на 

криминалистичната диагностика 

2.4.3. Закономерности, представляващи предмет на теорията на 

пространствено-времевите връзки и отношения 

2.5. Киберсигурност. Криминалистични аспекти. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ТРАФИЧНИ ДАННИ В ДРУГИ СТРАНИ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА 

 

3.1. Систематизиране и представяне на международни приети принципи и 

регулаторни актове за опазване правата на човека по отношение мониторинга на 

комуникационните средства  

3.1.1. Международни принципи 

3.1.2. Европейски конвенции, документи и решения 

3.2. Проучване, представяне и анализ на законовата уредба за контрола на 

трафичните данни в САЩ 

3.2.1. Използването на информация за трафичните данни  при наказателни 

производства 

3.2.2. Електронно наблюдение на външни сили и агенти на външни сили 

3.2.3 Контрол по използване на трафичните данни в САЩ 

3.3. Проучване, представяне и анализ на нормативната база на контрола на 

трафичните данни във Великобритания  

3.3.1 Общ преглед на нормативния базис 

3.3.2 Контролът на комуникациите и защита правата на човека 

3.3.3 Процедура при осигуряване на достъп до комуникационните данни 

3.3.4 Съхраняване на комуникационни /трафични/ данни 
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3.3.5 Условия за надзор върху контрола на комуникациите във 

Великобритания. 

3.3.6 Разследващ съдебен орган (Трибунал). Правомощия 

3.4. Изследване и анализ на правните основи на процедурите по получаване на 

информация за трафичните данни във Франция 

3.5. Проучване, представяне и анализ на нормативната уредба на контрола на 

трафични данни във Федерална Република Германия /ФРГ/ 

3.6. Представяне на правния механизъм на контрола на трафични данни в 

Швейцария 

3.7. Анализ на нормативната рамка на контрола на трафични данни в Руската 

федерация 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ РАЗРЕЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ТРАФИЧНИ ДАННИ ОТ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Анализ на използването на трафичните данни от разследващите органи за 

сигурност и обществен ред в периода от 2017 – 2019 година 

4.2. Анализ на използването на трафични данни при разследване на 

престъпления от органите на МВР за периода 2017-2019 г. 

4.3. Сравнителен анализ на българското законодателство за достъп до трафични 

данни при противодействие на престъпления спрямо американската правна система и 

нормативните разпоредби в някои европейски страни 

4.4. Престъпления, за които може да се иска предаване /споделяне/  на 

трафични данни 

4.5. Срокове за съхранение и предоставяне на трафични данни 

4.6. Анализ на особеностите на контрола върху негласните методи за 

придобиване на информация при разкриване и разследване на престъпления 

4.7. Финансово осигуряване на дейностите по негласно придобиване на 

информация при разследването на престъпни посегателства 

4.8. Дефиниране на особеностите при организацията на дейности, свързани с 

негласните практики за получаване на информация. 
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4.9. Провеждане на емпирично социологическо изследване /ЕСИ/ относно 

достъпа до трафични данни при разкриване и разследване на престъпления. 

4.10. Изводи и предложения за промени в българското законодателство с оглед 

подобряване ефективността от използване на трафични данни в процеса на 

противодействие на престъпността. 

4.11. Основни изводи и получени резултати от изследването 

4.12. Научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

III. СИНТЕЗИРАНО  ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

УВОД 

 

В увода е представена актуалността  и значимостта на изследваната тематика и са 

изложени мотивите за разработване на труда. Дефинирани са научната теза, обекта и 

предмета на изследването, целта и поставените изследователски задачи. Изяснена е 

методологията на изследването.  

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА И ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ В СЪВРЕМЕННОТО 

ОБЩЕСТВО 

 

 

Първата глава има теоретичен характер. В нея са изяснени ролята и значението 

на информацията и трафичните данни в съвременното общество и при защитата на 

националната сигурност.  
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Параграф 1.1 изследва от теоретична гледна точка понятието „информация“. 

Анализирани са различни дефиниции за понятието „информация“ като научен термин от 

гледна точка на различните области на познание. Разграничени са двата основни вида 

информация: обективна (първична) информация - свойство на материалните обекти и 

явления (процеси) да пораждат многообразие от състояния, които посредством 

взаимодействие (фундаментални взаимодействия) се предават на други обекти и се 

запечатват в тяхната структура, и субективна (семантична , смислова, вторична) 

информация -  смисловото съдържание на обективната информация за обектите и 

процесите в материалния свят, формирано от съзнанието на човека с помощта на 

смислови образи (думи, образи, усещания) и фиксирано на някакъв материален носител. 

Класифицирана е информацията по различни критерии: по истинност (истинска 

или фалшива); по начин на възприемане (визуална, звукова, тектилна); по формата на 

представяне (текстова, числова, графична, звукова); по предназначение (масова, 

специална, секретна, лична). Анализирани са свойствата на информацията 

(достоверност, достъпност, пълнота, актуалност, адекватност, точност, обективност, 

ценност).  

Параграф 1.2 очертава ролята и значението на информацията при защитата 

на националната сигурност. Изяснено е понятието „национална сигурност“ - 

„динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени 

териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на 

страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите 

и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и 

увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно 

защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети“ (чл.2 

от Закона  за управление и функциониране на системата за защита на националната 

сигурност (ЗУФСНС)).  

Въз основа на стратегията за национална сигурност са направени някои общи 

изводи за средата за сигурност с възникващите рискове и заплахи. Представени са 

принципите, средствата и методите за управление и функциониране на системата за 

национална сигурност, които включват: 

• анализ и оценка на състоянието и тенденциите в средата за сигурност и 

предприемане на превантивни действия; 

• своевременен и адекватен обмен на информация; 

• планиране, подготовка и управление на изпълнението; 
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• прилагане на широк и системен междуинституционален подход; 

• координация в работата на компетентните институции и организации; 

• методология и методика за оценка на системата за сигурност и нейните 

компоненти във връзка с тяхното ресурсно осигуряване и постигнатия резултат; 

• механизми за оценка на предприетите действия и постигнатите резултати с цел 

повишаване на тяхната ефективност и ефикасност; 

• изграждане на система за вътрешен контрол и корекция на системата за 

национална сигурност. 

Дискутира се значението на информацията за националната сигурност, което 

се свързва с два основни компонента1: 

• В условията на информационно общество и протичащата глобализация 

информацията се превръща в стратегически ресурс. 

• Нарастващата зависимост на икономиката и социалната стабилност от 

информационните процеси превръща информацията в силен инструмент за 

въздействие, чието използване може да даде предимство в сферата на 

националната сигурност . 

В контекста на интересите на нацията в информационната сфера са изведени и 

критично анализирани следните информационни фактори, влияещи върху 

състоянието на националната сигурност2 : 

1. Потенциал за поддържане, защита  и разширяване на собствените 

информационни ресурси. Условия за достъп и обмен на информация, за натрупване на 

ново знание и разширяване на познанието. 

2. Състояние на масовото съзнание. Степен на податливост на негативни 

информационни въздействия. Потенциал на държавата и структурите на гражданското 

общество за противодействие. 

3. Съотношение (балансираност) на обществените и частните интереси в 

информационното, включително и медийното пространство. 

4. Състояние на информационната инфраструктура. Защита от несанкциониран 

достъп. 

5. Реализация на правото на личността за достъп до информация и за защита на 

личните данни. 

                                                           
1 Търкаланов Ю. Стратегически разузнавателен анализ  МВР Академия С. 2012 
2 По Търкаланов Ю. Разузнавателен анализ,  изд. Албатрос, С. 2003 
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Дефиниран е предметът на информационната дейност в сферата на 

националната сигурност, който  включва три групи данни: 

А) базови – характеризиращи състоянието на вътрешната и външната среда; 

Б) аналитично-прогностични – разкриващи наличието на явления, процеси и 

тенденции с негативен (деструктивен, конфликтогенен, кризисен) или позитивен 

характер по отношение на националната сигурност; 

В) аналитично-детерминиращи3 - за явления, процеси и тенденции, които могат 

да способстват за преодоляване или ограничаване на въздействието на негативните 

фактори. 

Параграф 1.3 представя и анализира основните подходи и методи за 

получаване на информация в сферата на националната сигурност. Първият подход 

е дискутиран в подпараграф 1.3.1„Събиране и систематизиране  на информация от 

открити източници“. Разузнаването на базата на открити източници (англ. Open source 

intelligence, OSINT) е един от методите за получаване на информация за специалните 

служби. Включва в себе си търсене, избор и събиране на информация, получена от 

общодостъпни източници, и нейния анализ. Към откритите източници спадат: 

• Средствата за масова информация – вестници, списания, радио, телевизия; 

• Публичните отчети на правителствата, официалните данни за бюджетите, 

събиране и анализ на отраслови отчети, материали от пресконференции, различни 

публични заявления, изслушвания, законодателните дебати и речи;  

• Информацията, получена от професионални и академични доклади, изнесени 

на научни конференции, симпозиуми, професионални сдружения, дисертации и 

дипломни работи и експертни справки;   

• Професионални и академични отчети,  доклади, статии; 

• Посещения на изложби и панаири; 

• Интернет, в частност социалните сайтове, видеохостинги, справочници, 

блогове, форуми4 ; 

• Наблюдение - радиомониторинг , използване на общодостъпните данни от 

дистанционното  изследване на земята или аерофотоснимки (например, Google Earth ). 

Обърнато е внимание и на друг съществен акцент относно насоките,  в които 

придобиването на информация е важна. Най-важната насока е събирането на 

                                                           
3 Детерминация - от лат. determinare "ограничавам" 
4 Spy Agencies Turn to Newspapers, NPR, and Wikipedia for Information: The intelligence community is 
learning to value "open-source" information. 
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политическа, икономическа и военна информация, необходима за оценката на военно-

икономическия и морално-политическия потенциал на държавите — обект на 

разузнавателна дейност. Втората насока е получаване на специална разузнавателна 

информация, отнасяща се до конкретни области от икономиката, науката и техниката, 

военното дело. Обикновено тя е предназначена за по-тесен кръг от специалисти и служи 

като материал при разработването на стратегическите планове (за икономически натиск, 

за всякакъв вид „санкции“ и т.н.). Третата насока, където откритите източници играят 

съществена роля, е събирането на сведения за отделни лица.  

Специално внимание е обърнато на ролята на разследващата журналистика и 

анализа на социалните мрежи при събирането на информация от открити източници. 

Разследваща журналистика е форма на журналистиката, при която репортерите 

разследват в дълбочина определена тема, която е обект на интерес, често в това число 

престъпления, политическа корупция или корпоративни машинации. Една често 

срещана форма на наблюдение е създаването на карта на социалните мрежи въз основа 

на данни от сайтове за социални контакти като Facebook, MySpace, Twitter, подобно на 

информацията за анализ на трафика от записи от телефонни обаждания, както, например, 

се прави в базата данни на Агенцията за национална сигурност (АНС) за телефонните 

повиквания5,  и в някои други системи. Тези "карти" на социални мрежи са изключително 

обширно поле за извличане на полезна информация за лични интереси, принадлежност 

към приятелски кръгове, потребности, вярвания, мисли и дейности6, 7. 

Вторият подход за получаване на информация в сферата на националната 

сигурност е анализиран във втория подпараграф 1.3.2 „ Придобиване на информация 

чрез негласни източници /агентура/“. В практиката на всички разузнавателни 

централи по света  агентурната информация се смята за незаменима. Агентурният метод, 

т.е. вербуването на агент на място или вкарването му отвън, си остава решаващо средство 

за преодоляване на преградите, издигани от държавите за защита на националните 

интереси. Смята се, че дори в случаите, когато с помощта на технически средства, 

визуално наблюдение и използване на открити източници разузнаването дава достатъчно 

задоволителни резултати, това в най-добрия случай само ще помогне да се разкрият 

                                                           
5 Keefe, Patrick (March 12, 2006). ", Can Network Theory Thwart Terrorists?". New York Times. 
6 Fuchs, Christian (2009). Social Networking Sites and the Surveillance Society. A Critical Case Study of the 
Usage of studiVZ, Facebook, and MySpace by Students in Salzburg in the Context of Electronic Surveillance 
7 Albrechtslund, Anders (March 3, 2008). "Online Social Networking as Participatory Surveillance". 
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военните и икономическите възможности на разузнаваната държава. Агентурният метод 

от своя страна позволява да се разкрият намеренията и конкретните й планове. 

Очертани са предимствата на агентурното разузнаване. Направен е анализ на 

работата на агентурата (секретните сътрудници) в България след 1990г.  

В подпараграф 1.3.3 е разгледан и третият основен подход за получаване на 

информация за целите на националната сигурност – получаване на информация чрез 

прилагане на технически средства. Глобализацията предоставя безпрецедентен достъп 

до инструменти като Интернет, сателитни комуникации, електронно прехвърляне на 

средства, лесно международно движение, обмен на официални документи и др. За 

съжаление тези възможности  се превръщат в основни инструменти, използвани и от 

престъпните групи и терористичните организации за реализация на целите им.  

Развитието на съвременните глобални процеси дава възможност за свързване на 

географски отдалечени групи, по-добра координация, по-лесна комуникация и 

реализация на информационните цели. 

Очертани са основните направления на използване на Интернет от 

терористичните организации- като канал за комуникация и за кибертероризъм.  

Разгледани са и отделните групи, на които се дели метода „получаване на 

информация чрез специални технически средства и канали”: аудио наблюдение 

(осъществявано чрез подслушване на телефонни разговори; контрол на разговори, които 

се осъществяват по интернет и контрол на разговори в помещение); визуално наблюдение 

(осъществявано чрез скрити видео наблюдаващи устройства; вградена видеосистема в 

превозни средства и наблюдение чрез дрон); наблюдение чрез проследяване (включващо 

GPS системи, мобилни устройства, биометрични информационни технологии като 

сканиране на ретината на очите  и др.) и контрол върху трафичните данни (включващ 

наблюдение върху компютърната информация и мониторинг върху използването на 

компютърни системи). 

В настоящия подпараграф са анализирани и други програми за мониторинг и 

контрол на информация като: PRISM (Program for Robotics, Intelligents Sensing and 

Mechatronics); CO-TRAVELER; BOUNDLESS INFORMANT; DROPMIRE; X-

КEYSCORE; TEMPORA и СОУД (Система за обединено отчитане на данните за 

противника, акроним от руското наименование Система объединённого учёта данных о 

противнике) 

Параграф 1.4 акцентира върху приложението на специалните технически 

средства за придобиване на информация в Република България. Тук се дефинира 
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същността на специалните разузнавателни средства – „техническите средства и 

оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на 

веществени доказателствени средства - кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, 

фотоснимки и белязани предмети.” (чл.2 (1) от Закона за специалните разузнавателни 

средства) и се изяснява кои служби имат право да ги използват. 

 Параграф 1.5 на тази глава е посветен на трафичните данни. Дефинирано е 

понятието „трафични данни“ като особен вид социална информация, сведения 

придобити на основата на наблюдение, мониторинг и прихващане на съобщителна 

комуникация по маршрут, трасе, проход, мрежа и/или друг електронен канал. 

Трафичните данни са специфичен вид сведения които се пазят, и съхраняват от 

доставчици на електронни съобщителни услуги. Те могат да бъдат предоставени на 

разследващи органи само при определени случаи и разписан ред, посочен в закон. 

Очертани са основните видове диагностични задачи, които се решават с 

помощта на  трафичните данни : установяване на пространствените характеристики 

на механизма на престъпление; установяване временните характеристики на механизма 

за престъпление; определяне свойствата на проверяемите обекти, тяхното количество, 

характера на функциониране; осъществяване на комплексен ситуационен анализ на 

извършеното престъпление; установяване за съответствие на ситуацията, излагана от 

участник в събитието, механизма на престъпление, който е определен в хода на 

доказване (достоверност на показанията, проверка на алиби). 

 

ГЛАВА ВТОРА 

АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗНАЧИМОСТТА НА ТРАФИЧНИТЕ ДАННИ В 

ДЕЙНОСТТА ПО ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  

 

В тази глава на база анализ на възможностите за създаване и съхраняване и на 

нормативната уредба  по отношение на трафичните данни е определена значимостта на 

този вид данни в дейността по гарантиране на сигурността и предотвратяване на 

престъпления. Очертани са основните предизвикателства пред националните служби за 

сигурност във връзка с широкото разпространение на киберпрестъпленията в световен 

мащаб.  

В параграф 2.1  на глава втора е направен анализ на състоянието и перспективи 

на развитие на електронните съобщения. Дадени са данни за броя на потребителите 
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на електронни съобщителни услуги в световен мащаб. Анализирани са сравнителни 

данни за развитието на комуникационните услуги в различни райони по света. 

Разгледана е връзката между нивата на доходите в регионите и броя на фиксираните 

телефонни и фиксирани широколентови връзки на 100 жители, отразяващи цената и 

наличността на фиксирани връзки, която обяснява най-високите нива на проникване в 

Европа и в развитите страни (фигура 1).  

 
Фиг.1. Абонаменти за фиксирана телефонна и фиксирана широколентова 

връзка на 100 жители, 2019 г. 

 

Анализирана е корелацията между нивото на развитие и приемането на мобилни 

абонаменти, която е много по-слаба, отразявайки по-добрата достъпност на мобилните 

устройства в сравнение с фиксираните мрежови връзки. По отношение индикатора 

„средна степен на проникване на мобилни услуги” данните показват, че за 2019 г. 

неговата стойност е 108,0% (фиг. 2), като за развитите страни този процент е 128,9 %. В 

страните от Общността на независимите държави (ОНД) и страните от Европа този 

процент е най-висок, съответно 140,1 %  за ОНД (0,5 процентни пункта по-малко в 

сравнение с 2014 г.) и 118,4% за Европа(6,3 процентни пункта по-малко в сравнение с 

2014 г.). Сравнително малката разлика между развитите и развиващите се страни също 

показва, че свързаността е приоритет сред хората в държавите на всички нива на 

развитие. 
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Фиг.2.  Абонаменти за мобилна клетъчна и мобилна широколентова връзка 

на 100 жители, 2019 г. 

 

В настоящия параграф са очертани перспективите за развитие на 

електронните съобщения в световен мащаб. Световните аналитични компании 

отреждат водеща роля за развитието на телекомуникационния сектор на услугите за 

достъп до интернет. Почти цялото световно население (97%) живее в обсега на мобилен 

клетъчен сигнал. През 2019 година 82% от населението на света живее в обсега на  LTE8 

или по-висок мобилен широколентов сигнал, а други 11% имат достъп до 3G мрежа. 

Докато 93% от населението на света живее в обсега на мобилна широколентова (или 

интернет) услуга, само малко над 53% всъщност използват интернет. На фиг. 3 е показан 

достъпа на населението в различните региони на света до съобщителни услуги от 

различните видове комуникационни мрежи. 

 

                                                           
8 В телекомуникациите Long-Term Evolution (LTE) е стандарт за безжична широколентова комуникация за 
мобилни устройства и терминали за данни, базиран на GSM / EDGE и UMTS / HSPA технологиите. Той 
увеличава капацитета и скоростта, използвайки различен радиоинтерфейс, заедно с подобренията на 
основната мрежа. LTE е пътят за надграждане за оператори с GSM / UMTS мрежи и CDMA2000 мрежи. 
Различните LTE честоти и честотни ленти, използвани в различни страни, означават, че само 
многолентовите телефони могат да използват LTE във всички страни, където се поддържа. 
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Фиг. 3. Мобилно покритие по тип мрежа, по регион и статус на развитие, 2019 г. 

 

Направен е сравнителен анализ на използването на интернет през 2019 в 

развитите, развиващите се и слабо развитите страни по света. Данните показват, че в 

развитите страни повечето хора са онлайн, като близо 87% от хората използват интернет. 

В най-слабо развитите страни (НРС), от друга страна, само 19 на сто от хората са онлайн 

през 2019 г. Европа е регионът с най-висок процент на използване на Интернет, Африка 

регионът с най-нисък процент на използване на интернет. 

 

Фиг.4:  Процент на лицата, използващи Интернет, по регион и статус на развитие, 
2019 г. 

Анализирано е и проникването на комуникационните услуги в България 

спрямо средните на европейско и световно равнище. На фиг. 5 е представено 

сравнението за проникването у нас за четирите вида комуникационни услуги (фиксирани 

телефони, фиксирана широколентова връзка, мобилна гласова услуга и мобилна 

широколентова връзка) по отношение на европейското и световно равнища. Прави 

впечатление, че нашата страна във всички случаи е над средните световни нива и 
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доближава средно европейските, а в случая с мобилните широколентови услуги дори ги 

надхвърля. 

 
Фиг.5: Анализ  на проникването за комуникационните услуги в България спрямо 

средните европейско и световно равнище, 2019 г9. 

 

Особен интерес за настоящото изследване представлява общия брой на 

мобилните абонати и съотношението между потребителите на предплатена услуга и 

абонатите по договор (фиг. 6). Съотношението между потребители на предплатена 

услуга и абонати по договор за периода 2016 - 2018 г.: през 2016 г – 21% към 79%; през 

2017 г. – 17% към 83 %; през 2018 г – 16% към 84 %, през 2019 г – 16% към 84%. 

 
Фиг. 6:  Брой на абонати по договор и ползващи предплатени карти 

 

В заключение към този параграф е направен извода, че благоприятно влияние 

върху бъдещото развитие на пазара на електронни съобщения в България ще оказва 

                                                           
9  Данните за фиксираните телефонни услуги са за 2018 г. 
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развитието на 4G и 5G услугите и експлоатацията на LTE мрежи, както и увеличаващото 

се търсене и предлагане на пакетни услуги, най-вече на пакетите, включващи мобилен и 

фиксиран широколентов достъп. 

В параграф 2.2 на настоящата глава е проучена и анализирана нормативната 

уредба в България за постъпване на информация за трафични данни при 

разследване на престъпления. През 2007 година с приемането на Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС) са направени първите стъпки към създаване на 

официална процедура за получаване на информация за връзките между абонатите и/или 

абонатните устройства.  

Разгледани са подробно основните постановки на ЗЕС, които регламентират: 

начина за прихващане на електронни съобщения; реда за събиране, съхраняване и 

използване на трафични данни; срокът за съхранение на данните; задълженията на 

операторите, предоставящи трафични данни;  субектите, които могат да получават 

информация за трафичните данни на обекти на контрол  и др.  

В края на настоящия параграф в резултат на анализа на развитието на 

нормативната база по използване на трафичните данни за разследване и разкриване на 

престъпления са направени следните изводи: 

1. Нормативната основа в Република България по изследваната тематика 

съответства на Европейските директиви и на основополагащите принципи за защита 

правата на човека и основните свободи. 

2. Трафичните данни могат да бъдат използвани само за нуждите на националната 

сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления.  

3. Освен в посочените по-горе случаи могат да се предават данните за 

местоположението на крайните потребители в случай на спешни повиквания, 

включително когато не е получено предварително съгласие за тяхното обработване или 

е налице отказ по чл. 253, ал. 3. Данните се предоставят само на съответните центрове за 

приемане на повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 в 

момента, в който повикването достигне до тях. 

4. След решението на Конституционния съд отпадна възможността за 

използването на трафичните данни, създавани от съобщителните оператори, за 

разкриване и разследване на престъпления, които не са особено тежки, но които влизат 

във фокуса на обществения интерес.  

5. Някои наказания, предвидени в Наказателния кодекс (например, тези за 

извършени компютърни престъпления) са по-малки от тези в други страни от ЕС и САЩ, 
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поради което за тяхното разследване и разкриване също не могат да бъдат използвани 

създадените от крайните абонатни устройства трафични данни на разследваните лица. 

В параграф 2.3  на настоящата глава е направен аналитичен преглед на 

възможностите за създаване и съхраняване на трафични данни в съобщителните 

системи.  В подпараграф 2.3.1  е направен исторически преглед на въвеждането на 

автоматичната телефония в България, започвайки от 30-те години на 20 век, когато 

немски специалисти монтират автоматични телефонни централи (АТЦ) на фирмата 

Сименс-Халске отначало в Стара Загора (1935 г. – 600 номера), после във Варна и Русе 

(също 1935 г., по 1000 номера), както и създаването на първата АТЦ в София („Лъвов 

мост“-2000 номера), до днес, когато цифровите системи са основния елемент на 

съобщителната система и в нашата страна и изпълняват всички изисквания на ЗЕС по 

отношение на трафичните данни. Представен е алгоритъмът на работа на мобилните 

клетъчни системи, чрез които се осъществява връзка с абонатите.  

В подпараграф 2.3.2 са анализирани способи за определяне на 

местоположението на човек по номера на неговия мобилен телефон. 

Местоположението на конкретен абонат или абонатно устройство е особено важно при 

разследване и разкриване на престъпления. Под термина „местоположение“ се разбира 

не намирането на географските координати – ширина и дължина (което по принцип също 

е възможно), а еднозначна идентификация на положението на притежателя на мобилния 

телефон върху електронната карта на местността.  

Предоставена е техническа информация относно механизмите, позволяващи 

определяне на местоположението на мобилното устройство. За определяне положението 

на мобилния апарат могат да се използват три основни параметъра на сигнала: 

направлението, от което той идва; амплитудата на сигнала; времето на закъснение до 

базовата станция. Амплитудата на приетите сигнали характеризира разстоянието между 

предавателя и приемника. Обаче на практика нивото на сигнала от мобилния апарат в 

мястото на приемане (базовата станция) зависи от толкова много фактори (особено в 

градски условия), че в повечето случаи не може да осигури необходимата точност и най-

често се използва в качеството на спомагателен параметър. Направлението, от което 

сигналите идват, може да се определи автоматично по разликата във фазите на сигналите 

върху елементите на антената в базовата станция. При реализация на така наречения 

„ъгломерен метод“ в две (или повече) съседни базови станции се измерват ъглите на 

направленията на пристигане на радиосигналите  от телефона относно линията (базата), 

съединяваща двете станции на мрежата. При реализация на далекомерния метод 



25 
 

измерваните параметри се явяват времевите закъснения Dt1 [c] и Dt2 [c] при 

разпространение сигнала на радиотелефона на абоната най-малко до две базови станции 

относно техните времеви скали. При реализация на разликово-далекомерния метод 

измервани параметри се явяват времевите закъснения Dt1 [c], Dt2 [c] и Dt3 [c] в 

разпространение на радиосигнала от телефона на абоната най-малко до три базови 

станции относно техните синхронизирани времеви скали.  

Представени са основните характеристики и начин на действие на различни 

системи за определяне на местоположението, използващи различни методи. Като един 

от вариантите за повишаване точността за определяне местоположението се използва 

метода за фиксиране времето за пристигане на сигналите с използване на системата за 

спътникова синхронизация UL-ТОА. Друг вариант на „хибридна“ система за 

определяне местоположението на мрежов абонат е радионавигационния метод за 

локализация с помощта на допълнена система GPS (A-GPS - Assistant GPS). Точността 

на позициониране при използване на този метод е значително по-висока (декларира се 

от 15 до 50 м), което е обусловено от твърдата синхронизация на времевите скали на 

всички елементи на системата.  

В  параграф 2.4 на глава втора е направен опит за  пояснение на механизма за 

следообразуване на информацията между абонатите и/или абонатните устройства. 

Информацията за трафичните данни се явява резултат от особен вид следообразуване, 

който засега не е достатъчно изучен. Основната причина е, че те се използват 

сравнително отскоро при разследване на престъпления.  Поради това е особено важно да 

се изследват закономерностите за образуване на информацията за следите, съдържащи 

сведения за трафичните данни, нейното значение за решаване на диагностични задачи от 

разследването и установяване на пространствено-времевите характеристики на 

престъплението. Освен това, недостатъчно изследван се оказва доказателствения и 

тактически потенциал на тази информация. Основа за възникване на информация за 

абонатните връзки се явява философската категория „отражение“. Под процеса на 

отражение се разбира такава взаимовръзка на две материални явления, при което 

особеностите на първото от тях закономерно се отразява в съответните особености на 

второто. Всички обекти, явления и процеси намират отражение в материалния свят. 

Съдържанието на процеса за отражение на информацията за абонатните връзки, т.е. за 

трафичните данни, се явява взаимодействието на средствата за електронни съобщения. 

Резултат от отражението представлява такава връзка на процесите за взаимодействие на 

тези средства (отражаемото) и съхранение на параметрите на това взаимодействие 
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(отражението), при което свойствата на първото от тях (време, място, абонатни и 

идентификационни номера) закономерно се отразяват в специфичните свойства на 

второто (съответстващи електронни протоколи в блоковете за памет). 

Говорейки за методите на научно познание в хода на получаване на информацията 

за трафичните данни, трябва да се отбележи, че този процес протича с използване на 

общонаучните методи наблюдение и описание, а също и на математически и 

кибернетически методи. Така, например, метода на наблюдение се използва в такава 

негова модификация като опосредствено наблюдение. Получената в резултат на 

наблюдението информация се фиксира чрез описание. Математическият метод за 

измерване се използва за установяване на временните интервали, например, 

продължителност на връзките между абонатите. Кибернетическият метод позволява да 

се осъществи търсене и автоматична обработка на информацията в базата данни на 

съобщителния оператор. 

В подпараграф 2.4.1 са изведени закономерности, представляващи предмет на 

познанието за механизма на следообразуване.  

При анализа на механизма за следообразуване трябва да се изтъкне, че 

електронните следи не се отнасят към следите-отражения в техния традиционен смисъл: 

липсва контактно взаимодействие между следообразуващата и следовъзприемащата 

повърхност, наличие на веществена следа.  Особеност на информацията от следите за 

абонатните връзки се явява това, че тя никога не се открива на мястото на 

произшествието, тъй като съществува в потенциално материален вид в електронна среда. 

Следообразуващ обект се явява  функциониращото в съобщителната мрежа абонатно 

устройство и ретранслиращите базови станции. Следовъзприемащия обект е представен 

от мобилната централа и по-точно – от модулите за паметта на апаратно-програмните 

средства на съобщителния оператор. Средата на процеса за образуване на следи 

представлява електромагнитното излъчване, предизвиквано от участващите в него 

обекти, посредством което сигналите на комуникационните средства се разпространяват 

в пространството. Криминалистическата цел за изучаване процеса за образуване на 

сведения относно абонатните връзки се явява познанието на информацията за 

следообразуващия обект (абонатното устройство) и, което е най-важното за доказване, 

за действията на лицата с този обект, водещ до образуване на следи. В изследването е 

разгледан механизма на отражение на криминалистически най-значимата информация 

в съобщителните мрежи.  
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Сведенията за трафичните данни представляват едновременно личностна, вещна 

и операционна информация. Към личностната се отнасят данните за кръга от познати и 

честотата на общуване на интересуващото ни лице, за местата и времената на техните 

свързвания. Вещната информация е представена от идентификационните и абонатни 

характеристики на съобщителните средства. Операционната съставяща представляват 

сигналите на съобщителните средства, предизвикани от действията на използващите ги 

лица.  

В подпараграф 2.4.2 са изведени закономерности, представляващи предмет на 

теорията за криминалистичната диагностика.  

При изследване на закономерностите, представляващи предмет на теорията за 

криминалистическата диагностика, трябва да се изтъкне, че обща задача се явява 

установяването на обективната истина чрез изучаване и обяснение на свойствата и 

състоянията на обектите или явленията. Във тази връзка са формулирани диагностичните 

задачи, които могат да се решат, познавайки  информацията за връзките между абонатите 

и/или абонатните устройства: установяване на пространствените характеристики на 

механизма на престъпление; установяване временните характеристики на механизма на 

престъпление; определяне свойствата на проверяемите обекти, тяхното количество, 

характера на функциониране и т.н.; осъществяване на комплексен ситуационен анализ 

на извършеното престъпление; установяване за съответствие на ситуацията, излагана от 

участник в събитието, механизма на престъпление, който е определен в хода на 

доказване (достоверност на показанията, проверка на алиби). 

В подпараграф 2.4.3 за изведени закономерности,  представляващи предмет 

на теорията за пространствено-времевите връзки и отношения. 

Използването на технически средства за установяване на пространствено-

времевите връзки при извършено престъпление имат не косвено, а първостепенно 

значение при събиране на доказателства. Даденият тезис се потвърждава от налични 

емпирични данни. По оценка на респонденти  (прокурори, дознатели, оперативни 

работници), през последните години значимостта на доказателствата, получени с 

помощта на технически средства, където влиянието на така наречения човешки фактор е 

минимизирано, е значително по-висока в сравнение с традиционните доказателства – 

показанията на заподозрения, обвиняемия, свидетеля и пострадалия. В сравнение с 

идеалните следи, които се отразяват в паметта и съзнанието на участниците в 

извършеното престъпление във вид на мислени образи, техническите средства фиксират 
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по-точно и обективно информация за моментите от време, времевите интервали и 

пространствените характеристики на обектите. 

Анализирани са дефиниции на понятието „пространствено-времеви следи“, 

формулирани от руския криминалист Д.А.Турчин и А.П. Тельцов. Според Турчин под 

„пространствено-времеви следи“ се разбира такова състояние на материалните обекти, 

което отразява резултатите от тяхното движение в пространството и времето. При това 

времевите изменения е необходимо да се разглеждат само в съвкупност с 

пространствените10. Такъв подход се поддържа и от А.П. Тельцов, според който 

пространствено-времевата следа, това  е материално или идеално отражение на 

елементите на извършеното престъпление, съдържащо непосредствена и/или извеждана 

чрез изводи информация за неговите пространствено-времеви параметри11. 

В параграф 2.5 от настоящата глава, озаглавен „Киберсигурност. 

Криминалистични аспекти“ са дефинирани понятията „киберсигурност“, 

„киберпространство“„киберпрестъпление“, „кибервойна” и „кибертероризъм”.  

Киберпространство е термин, който означава глобалната мрежа, като съвкупност от 

независими информационно технологични инфраструктури, телекомуникационни 

мрежи, и компютърни процесорни системи, в които се осъществява онлайн 

комуникация12. Понятието „киберпрестъпност“ включва всяко престъпление, което 

може да се извърши с помощта на компютърна система13 или мрежа14, в рамките на 

такава система или мрежа, против компютърна система или мрежа. Казано по друг 

начин, към киберпрестъпленията се отнасят такива криминално наказуеми деяния, които 

се извършват в киберпространството против компютърните данни15 с помощта или 

посредством компютърни системи или мрежи, а също и с други средства за достъп до 

киберпространството. 

                                                           
10 Мешков В.М. Криминалистическое учение о временных связях и отношениях при расследовании 
преступлений: дис....д-ра юрид. наук. М., 1995. С. 151. 
11 Тельцов А.П. Криминалистические проблемы пространственно-временных связей и отношений на 
предварительном следствии: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Томск, 1992. С. 15. 
12 Free Dictionary "Дефиниция за Cyberspace 
13 Наказателен кодекс  чл. 93 (допълнителна разпоредба) т . 21. (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 
38 от 2007 г.) "Компютърна система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или 
сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на 
което осигурява автоматична обработка на данни. 
14 Наказателен кодекс  чл. 93 (допълнителна разпоредба) т. 25. (нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Компютърна 
мрежа" е съвкупност от свързани помежду си компютърни системи или съоръжения, която дава 
възможност за обмен на компютърни данни. 
15 Наказателен кодекс  чл. 93 (допълнителна разпоредба) т. 22. (нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 
38 от 2007 г.) "Компютърни данни" е всяко представяне на факти, информация или понятия във форма, 
поддаваща се на автоматична обработка, включително компютърни програми. 

http://www.thefreedictionary.com/cyberspace
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Анализирани са трите основни типа киберпрестъпления, в зависимост от това с 

каква цел киберпрестъпника нахлува в компютърните системи, а именно:  

1. Криминални посегателства, когато компютъра се използва като предмет на 

престъпление, т.е. неразрешен достъп до информация, нейното повреждане или 

унищожение, кражба на важни сведения и т.н.; 

2. Деяния, в които компютъра се явява в ролята на оръдие на престъплението, 

например при електронни кражби; 

3. Престъпления, при извършването на които компютъра изпълнява ролята на 

интелектуално средство, например, при създаването на порнографски сайтове или 

такива, подтикващи към психични отклонения и самоубийства, разполагане в сайтовете 

на информация, можеща да доведе до междурелигиозна или междунационална вражда и 

т.н. 

Подчертана е огромната роля на новите информационни технологии в 

съвременния живот и в дейността на престъпниците, които  осъзнават възможностите, 

които им  предоставят  електронните комуникации.  Изразените становища и анализи на 

много експерти и специалисти в областта на националната сигурност по света водят до 

въвеждането на нови термини като „кибервойна” и „кибертероризъм” в националните 

доктрини за национална сигурност. Наблюдава се, че все повече и критичната 

инфраструктура се контролира чрез компютърни системи и програми, които 

същевременно повишават ефективността на отделните процеси, но и откриват нови 

уязвими звена. Новите информационни технологии усложняват не само следовата 

картина на извършеното, но и такива понятия като време и място на извършване на 

киберпрестъплението, а така също кръга от предмети и документи – веществени 

доказателства. 

Очертани са неотложните задачи пред  криминалистиката в България, 

свързани с разработката на оптимални тактически правила за извършване на редица 

следствени действия, разработката на тактически методи за извършване в 

киберпространството на следствени експерименти и т.н.  

Посочен е органът, който се занимава с разкриване и разследване на 

киберпрестъпления в България -  специализирания сектор „Киберпрестъпност“ към ГД 

„Борба с организираната престъпност“ – МВР. Към него от месец февруари 2007 г. 

функционира Националния контактен пункт 24/7 за запазване на компютърно-

информационни данни, който е създаден съгласно Конвенцията за престъпленията в 

кибернетичното пространство от Будапеща през 2001 г. и  основната му цел е 
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осъществяване на навременен и директен контакт със служители на полицейски или 

правоприлагащи органи, пряко ангажирани в борбата с киберпрестъпността по света. 

Акцентирано е върху необходимостта от създаването на общи правила, които 

да бъдат приложими от всички държави в тази област, тъй като борбата с 

киберпрестъпленията не може да намери ефективно решение само на национално 

равнище.  

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ТРАФИЧНИ ДАННИ В ДРУГИ СТРАНИ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА 

 

В глава трета са анализирани международни приети принципи и регулаторни 

актове за опазване правата на човека по отношение мониторинга на комуникационните 

средства. Дискутирани са законовите уредби за контрола на трафичните данни в редица 

държави в ЕС и извън него – Великобритания, Франция, САЩ, Федерална Република 

Германия, Швейцария и Руската федерация.  

В параграф 3.1 са систематизирани международно приети принципи и 

регулаторни актове за опазване правата на човека по отношение мониторинга на 

комуникационните средства.  

В подпараграф 3.1.1 са дискутирани  принципите на прилагане на  

международното законодателство по отношение правата на човека в съвременната 

цифрова среда, особено в светлината на засилване на мониторинга на комуникационната 

инфраструктура и изменението на технологиите и методите за това осъществяване. 

Разгледаните в настоящия подпараграф принципи, които определят това може ли 

държавата да осъществява мониторинг на средствата за комуникация, които засягат 

защитена информация, са: принцип на законност; принцип на законност на целите; 

принцип на необходимост; принцип на съответствие; принцип на пропорционалност; 

принцип на компетентен съдебен орган; принцип на подходяща правна процедура; 

принцип на уведомяване на потребителя; принцип на прозрачност; принцип на 

обществен контрол; принцип на интегрираност на комуникациите и системите; 

принцип на гаранции за международно сътрудничество и принцип на гаранции против 

нелегитимен достъп.  Тези принципи предоставят на групи от гражданското общество, 

на бизнеса, държавните органи и други заинтересовани страни рамките за оценка на 

съществуващите или внесените за разглеждане закони и други процесуални норми за 
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контрол на средствата за комуникация и тяхното съответствие с принципите за правата 

на човека. 

Дискутирани са съществуващите правни рамки, които  различават  понятията 

„контент“ (съдържателната част) и „несъдържателна част“, „информация за абоната“ 

и „трафични данни“ (метаданни), запаметени данни и предавани данни, данни, 

съдържащи се на персоналния компютър или явяващи се собственост на външния 

провайдър16. Тези разграничения обаче, вече не се явяват подходящи за измерване 

намесата в личния живот на индивида или общността, което се осъществява с помощта 

на контрола на комуникациите. Докато осъзнаването важността на съдържателната част, 

предавана по комуникационните мрежи, и необходимостта от нейната правна защита във 

връзка със заплахата за разкриване на секретна информация, е станало отдавна, то едва 

сега става ясно, че другата информация, явяваща се част от комуникациите – трафичните 

данни и другите форми на несъдържателна информация – може да разкрие още повече 

за човека, отколкото самия предаван контент, и, по такъв начин, тези данни заслужават 

равностойна защита.      

 Анализираните в дисертационния труд принципи са приложими независимо от 

целта за прихващане на данните: подкрепа дейността на правоохранителните органи, 

защита на националната сигурност или някакви други държавни цели. Те също се 

разпростират и като задължение на държавата да съблюдава и удовлетворява правата на 

човека, така и на задължението да се защитават правата на човека от нарушения от страна 

на недържавни структури, включително юридически лица.  

Подпараграф 3.1.2 разглежда редица европейски конвенции, документи и 

решения, свързани с опазване правата на човека по отношение мониторинга на 

комуникационните средства. Специално внимание е обърнато на Конвенция № 108 на 

Съвета на Европа и на актовете на Европейския съюз (ЕС), както и на съдебната практика 

на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и на Съда на Европейския съюз (СЕС).  

На европейско равнище Конвенция № 108 обхваща всички сфери на 

обработването на лични данни, като нейните разпоредби имат за цел да регламентират 

обработването на лични данни по принцип. Следователно Конвенция № 108 се прилага 

                                                           
16 „ Хората разкриват пред своите оператори за клетъчна връзка номера на своя телефон,  по който те 
звънят или отправят SMS,  ,чрез  своята Интернет-услуга на провайдърите URL-страниците, които те 
откриват и електронните адреси, на които изпращат писма,  чрез своите онлайн магазини, книгите, 
продуктите и медикаментите, които те купуват в мрежата… Аз не бих могъл да предполагам, че цялата 
информация, по собствено желание предавана на определена част от обществото за тясно използване 
само по тази причина не се намира под защитата на Четвъртата Поправка“  - Съединените щати против 
Джонсън, (2012)  
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и по отношение на защитата на данните в областта на полицията и наказателното 

правосъдие, макар че договарящите се страни могат да ограничат нейното приложение. 

Препоръката за сектора на полицията, приета от Съвета на Европа през 1987 г., дава 

насоки на договарящите се страни относно начина, по който те следва да приложат в 

действие принципите на Конвенция № 108 в контекста на обработването на лични данни 

от полицейските органи17.  
ЕСПЧ е последователен, като е постановявал, че съхраняването и запазването на 

лични данни от органите на полицията или на националната сигурност представлява 

намеса в правата по член 8, параграф 1 от ЕКПЧ. В много решения на ЕСПЧ се разглежда 

обосноваването на подобни случаи на намеса18. Дадени са примери за  решения на  

ЕСПЧ относно обосноваването на намесата в правото на защита на данните при 

полицейско наблюдение. В препоръката се заключава, че когато се съхраняват лични 

данни, следва да се направят ясни разграничения между: административни и полицейски 

данни; различните видове физически лица, например заподозрени, осъдени лица, жертви 

и свидетели; данни, считани за установени факти, и такива, основаващи се на подозрения 

или предположение. 

Престъпната дейност все повече използва и засяга електронни системи за 

обработване на данни, поради което са необходими нови наказателноправни разпоредби 

за справяне с това предизвикателство. По тази причина Съветът на Европа приема 

международен правен инструмент — Конвенция за престъпленията в 

кибернетичното пространство, известна също като Конвенцията от Будапеща, за 

разглеждане на въпроса за престъпленията, извършени срещу и с помощта на електронни 

мрежи19. Конвенцията е отворена за присъединяване и на държави, които не са членки 

на Съвета на Европа, като до средата на 2013 г. четири държави извън Съвета на Европа-

Австралия, Доминиканската република, Япония и САЩ-стават страни по конвенцията, а 

още 12 други държави, които не са членки, са я подписали или са били поканени да се 

присъединят към нея. Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство 

остава най-влиятелният международен договор, разглеждащ нарушенията на 

законодателството в интернет или други информационни мрежи. Тя изисква от страните 

                                                           
17 Съвет на Европа, Комитет на министрите (1987 г.), Препоръка Rec(87)15 до държавите членки за 
уреждане на използването на лични данни в сектора на полицията, 17 септември 1987 г. 
18 Вж. например ЕСПЧ, Решение от 26 март 1987 г. по дело Leander/Швеция, № 9248/81; ЕСПЧ, 
Решение от 13 ноември 2012 г. по дело M.M./Обединеното кралство, № 24029/07; ЕСПЧ, 
Решение от 18 април 2013 г. по дело M.K./Франция, № 19522/09. 
19 Съвет на Европа, Комитет на министрите (2001 г.), Конвенция за престъпления в кибернетичното 
пространство, CETS № 185, Будапеща, 23 ноември 2001 г., влязла в сила на 1 юли 2004 г. 
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по нея да актуализират и хармонизират своите наказателни закони срещу компютърното 

пиратство и други нарушения на сигурността, включващи нарушения на авторското 

право, компютърните измами, детската порнография и други незаконни дейности в 

кибернетичното пространство. 

Разгледани са и други  документи на Съвета на ЕС, свързани със защита на 

данните. Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно 

защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното 

сътрудничество по наказателноправни въпроси (Рамковото решение за защита на 

данните)20 има за цел предоставянето на защита за личните данни на физическите лица, 

когато тези данни се обработват за целите на предотвратяването, разследването, 

разкриването или наказателното преследване на престъпление или изпълнението на 

наказателна санкция. 

Важен пример за институционализирано трансгранично сътрудничество чрез 

обмен на съхранявани на национално равнище данни е Решение 2008/615/ПВР на Съвета 

за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу 

тероризма и трансграничната престъпност (Решението от Прюм), с което Договорът от 

Прюм е въведен в правото на ЕС през 2008 г21. Договорът от Прюм е международно 

споразумение за полицейско сътрудничество, подписано през 2005 г. от Австрия, Белгия, 

Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия и Испания22. Целта на решението от 

Прюм е да се помогне на държавите членки да подобрят обмена на информация за целите 

на предотвратяването и борбата с престъпността в три области: тероризма, 

трансграничната престъпност и незаконната миграция. 

В отговор на новите развития, на 1 януари 2013 г., в ЕВРОПОЛ е създадени 

Европейски център по киберпрестъпност23. Центърът служи като централно 

                                                           
20 Съвет на Европейския съюз (2008 г.), Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 
27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското 
и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (Рамково решение за защита на 
данните), ОВ L 350, 30.12.2008 г. 
21 Съвет на Европейския съюз (2008 г.), Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за 
засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и 
трансграничната престъпност, ОВ L 210, 6.8.2008 г. 
22 Договор между Кралство Белгия, Федерална република Германия, Кралство Испания, 
Френската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Република 
Австрия относно засилване на трансграничното сътрудничество, особено в борбата с тероризма, 
трансграничната престъпност и нелегалната миграция, достъпен на адрес: http://register.consilium. 
europa.eu/pdf/en/05/st10/st10900.en05.pdf. 
23 Вж. също ЕНОЗД (2012 г.), Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните 
относно съобщението на Европейската комисия до Съвета и Европейския парламент за 
създаването на Европейски център по киберпрестъпност, Брюксел, 29 юни 2012 г. 
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европейско информационно звено по въпросите на киберпрестъпността, което 

допринася за по-бързи реакции в случай на онлайн престъпления, разработва и разгръща 

цифрови съдебно-технически възможности и предоставя добри практики от 

разследвания на престъпления в кибернетичното пространство. 

През 1995 г. Съветът на Европа издаде Препоръка относно защита на личните 

данни в областта на телекомуникационните услуги и по-специално, телефонните 

услуги24. В съответствие с тази препоръка целите, за които се събират и обработват 

лични данни в контекста на телекомуникационните услуги, следва да се ограничават до 

свързването на потребителя с мрежата, предоставянето на самата телекомуникационна 

услуга, изготвянето на сметки, проверката, осигуряването на оптимално техническо 

функциониране и развитието на мрежата и услугите. 

Що се касае до правната рамка на ЕС, след първи опит през 1997 г., през 2002 г. 

беше приета Директивата относно обработката на лични данни и защита на правото на 

неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива 

за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) и 

изменена през 2009 г. с цел допълване и конкретизиране на разпоредбите на Директивата 

за защита на личните данни за сектора на телекомуникациите25.  

Параграф 3.2 анализира и представя законовата уредба на САЩ относно 

контрола на трафичните данни.  

Основният нормативен акт, който регламентира прилагането на специалните 

оперативно-технически способи при разследване на престъпления, извършени от лица 

на САЩ26, е Кодекса на законите на Съединените американски щати (Code of Laws of the 

United States of America). Той съдържа 53 заглавия (том от 1 до 54, с изключение на том 

                                                           
24 Съвет на Европа, Комитет на министрите (1995 г.), Препоръка Rec(95)4 до държавите членки 
относно защитата на личните данни в областта на телекомуникационните услуги и по-специално 
телефонните услуги, 7 февруари 1995 г. 
25 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора 
на електронните комуникации, OB L 201, 31.7.2002 г. (Директива за правото на неприкосновеност 
на личния живот и електронни комуникации), изменена с Директива 2009/136/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно 
универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни 
мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото 
на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент 
(ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на 
законодателството за защита на потребителите, OB L 337, 18.12.2009 г. 
26 Под лица на САЩ се разбира лица, граждани на САЩ, и лица, законно преживяващи в САЩ. 
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53, който e запазен). За целите на настоящото изследване основен интерес представлява 

том 18 – Престъпления и наказателна процедура (Title 18—Crimes and criminal procedure). 

Законодателната възможност за наблюдение и разследване на електронни 

съобщителни средства до голяма степен се оформя от три законодателни акта: 

• Закон за наблюдение на чуждото разузнаване27 (FISA); 

• Закон за обединяване и укрепване на Америка чрез осигуряване на подходящи 

инструменти, необходими за противодействие и възпрепятстване на тероризма (т.н. 

„Патриотичен акт на САЩ“)28; 

•  „Закон за обединяване и укрепване на САЩ от изпълняващите  законите при 

подслушване и проследяването и събирането на информация посредством координирани 

полицейски усилия, както и онлайн мониторинг на мрежите.” (т. н. Акт на свободата на 

САЩ)29. 

В подпараграф 3.2.1 е разгледана правната регламентация за използване на 

информацията от трафичните данни при наказателни производства в САЩ, която 

е посочена в Глава 206 „Записващи регистри и улавящи и проследяващи устройства“ 

(Chapter 206—Pen registers and trap and trace devices). „Рen register” или „пен регистър“ 

представлява електрическо устройство, което регистрира всички изходящи обаждания30. 

От друга страна технологията, която се използва за събиране на информация относно 

входящи обаждания се нарича “trap and trace device” или електрическо устройство, което 

регистрира всички входящи обаждания31. 

                                                           
27 Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) of 1978 (Public Law 95–511 of October 25, 1978; 92 STAT. 1783) 
28 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism Act (USA PATRIOT Act) 
29 Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ending Eavesdropping, Dragnet-collection and 
Online Monitoring Act (USA FREEDOM Act) 
" Dragnet" е полицейско понятие, което  означава система от координирани мерки за залавяне на 
престъпници или заподозрени. 
3018 USC §3127  (3)-  терминът " pen register - пен регистър " означава устройство или процес, който 
записва или декодира информация, набирана от даден уред или съоръжение, от която се предава жични 
или електронни съобщения, при условие че информацията не включва съдържанието на която и да е 
комуникация, но този термин не включва никакво устройство или процес, използвани от доставчик или 
клиент на кабелна или електронна комуникационна услуга за таксуване или записване , свързано с 
фактуриране за комуникационни услуги, предоставяни от такъв доставчик или всяко устройство или 
процес, използвани от доставчик или клиент на телекомуникационни услуги за счетоводно отчитане на 
разходите или за други подобни цели в обичайния ход на своята дейност; 
31 18 USC §3127  (4) терминът " trap and trace device " означава устройство или процес, който улавя 
входящите електронни или други импулси, които идентифицират номера на произхода или друга 
информация за набиране, насочване, адресиране и сигнализиране, която има основателна вероятност 
да идентифицира източника на жична или електронна комуникация, при условие обаче, че тази 
информация не включва съдържанието на която и да е комуникация;  
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Подобно на случаите с прихващанията на съобщенията, тази част от Кодекса 

изрично разпорежда, че никое лице не може да инсталира или използва пен-регистър или 

улавящо и проследяващо устройство, без предварително да получи съдебно 

разпореждане съгласно §3123 от настоящия том или съгласно Закона за наблюдение на 

чуждото разузнаване от 1978 г. (50 USC 1801 и последващите) или заповед от 

чуждестранно правителство, която е подлежаща на изпълнително споразумение, което 

главният прокурор е одобрил и удостоверил пред Конгреса, че отговаря на §2523. 

Разгледана е и правната регламентация в САЩ относно достъпа до съхранени 

жични и електронни съобщения при предаване на данни. Регламентация на достъпа до 

съхранени данни и съобщения в „облака“ е изложена в Глава 121  на Кодекса на 

Съединените щати. Съгласно §2703 задължителното разкриване е възможно само по 

силата на заповед, издадена по процедурите, описани във Федералния правилник за 

наказателно производство (или в случая на щатски съд, използвайки процедурите на 

щата за съдебните заповеди) от компетентен съд. Тази заповед за срок от сто и 

осемдесет дни или по-малко се издава при условие, че правителствен орган32 изиска 

разкриването от доставчик на електронна съобщителна услуга на съдържанието на 

жична или електронна комуникация, което е в електронната памет на електронна 

съобщителна система.  

Подробно е описана методологията на работа съгласно Глава 121  на Кодекса на 

Съединените щати – кои са случаите, в които правителствен орган може да изиска от 

доставчик на отдалечена компютърна услуга  да разкрие съдържанието на каквито и да 

е жични или електронни съобщения; какви данни могат да бъдат разкрити; за какъв 

период се съхраняват; какъв е регламента за промяна или отмяна на искането и др.  

Подпараграф 3.2.2 разглежда правната регламентация на САЩ относно 

електронно наблюдение на външни сили и агенти на външни сили.  

Основния документ, който регламентира използването на оперативните способи 

при наблюдение на външни сили и агенти на външни сили, на терористични клетки и 

организации и международни мрежи на организираната престъпност, макар и най-стария 

нормативен акт , си остава FISA (Закон за наблюдение на чуждото разузнаване).  

Анализирана е структурата на  FISA, като особено внимание е обърнато на част 

І (чл.101-112), ІV  (чл.401-406) и VІІ (чл.701-708), които  представляват  интерес за 

целите на настоящото изследване: 

                                                           
32 §2711. (4) Терминът "правителствен орган" означава министерство или агенция на Съединените щати 
или който и да е щат или негово държавно подразделение. 
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 Част I “Електронно наблюдение в рамките на САЩ за цели на чуждестранни 

разузнавания”.  Член 101 дава определение на някои термини в закона, които при 

необходимост ще бъдат приложени. Член 102 от FISA регламентира начина, по който се 

получава разрешение за електронно наблюдение на чуждестранни разузнавателни цели. 

Специално внимание е отделено на реда за създаване, функциониране и правомощия на 

Съдът за наблюдение на чуждестранните разузнавания на САЩ (FISC, наричан още Съда 

на FISA) - американски федерален съд, създаден и упълномощен съгласно Закона за 

наблюдение на чуждестранните разузнавания от 1978 г. (FISA) да наблюдава исканията 

за заповеди за надзор срещу чуждестранни шпиони в Съединените щати от 

правоприлагащите органи и разузнавателните служби. Такива искания се правят най-

често от Агенцията за национална сигурност (АНС) и Федералното бюро за разследване 

(ФБР). 

Съгласно чл. 104 от FISA всяка молба за издаване на заповед за одобряване на 

електронно наблюдение се подава от федерален служител писмено след клетва или 

потвърждаване пред съдия, който има юрисдикция по чл. 103. Всяка молба изисква 

одобрението на главния прокурор въз основа на неговата констатация, че отговаря на 

критериите и изискванията за такова заявление. 

 Част IV. Пен-регистри и устройства за улавяне и проследяване. Съгласно 

член 402 от закона независимо от всяка друга разпоредба на закона, главният прокурор 

или определеният пълномощник на правителството може да подаде молба за заповед или 

удължаване на заповед за разрешаване или одобряване на инсталирането и използването 

на пен-регистър или устройство за улавяне и проследяване при всяко разследване за 

получаване на чуждестранна разузнавателна информация, когато тя не се отнася до лице 

от Съединените щати, или за защита срещу международния тероризъм, или нелегални 

разузнавателни дейности, при условие, че такова разследване срещу лице от 

Съединените щати не се извършва единствено въз основа на дейности, защитавани от 

първата поправка на Конституцията, а се провежда от Федералното бюро за разследване 

съгласно насоките, които главният прокурор одобрява съгласно изпълнителна заповед 

№ 12333 или друга заместваща заповед33. Изяснен е реда за подаване на молба и 

                                                           
33 Изпълнителна заповед № 12333, подписана на 4 декември 1981 г. от американския президент Роналд 
Рейгън, е изпълнителна заповед, предназначена да разшири правомощията и отговорностите на 
американските разузнавателни служби и да насочи лидерите на американските федерални агенции да 
сътрудничат напълно с исканията на ЦРУ за информация. Тази изпълнителна заповед бе озаглавена 
"Разузнавателни дейности в САЩ". 
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съдържанието на молбата. Заповедта, издадена съгласно тази молба, разрешава 

инсталирането и използването на пен-регистри или устройство за улавяне и 

проследяване за период не по-дълъг от 90 дни. Продължаването на такава заповед може 

да бъде дадено, но само при подаване на нова молба. Срокът на продължаване е не по-

дълъг от 90 дни. Когато заявителят е удостоверил, че информацията, която е вероятно да 

бъде получена, е чуждестранна разузнавателна информация, която не се отнася до лице 

от Съединените щати, заповедта или продължението на заповедта може да бъде за 

период до една година. 

 Част VII. Допълнителни процедури относно някои лица извън САЩ. 

Определен интерес представлява чл. 702 от закона, озаглавен „Процедури за определяне 

на лица за цел извън Съединените щати, различни от лица на Съединените щати“. 

Независимо от всяка друга разпоредба на закона по издаването на заповед, главният 

прокурор и директорът на националното разузнаване могат да разрешат съвместно за 

период до една година от датата на влизане в сила на разрешението, насочването към 

лица, за които се предполага, че се намират извън Съединените щати, за да се придобие 

чуждестранна разузнавателна информация. съгласно чл. 703 в случаите, когато се 

одобрява насочването към лице от Съединените щати, за което се смята, че се намира 

извън Съединените щати, за да се получи чуждестранна разузнавателна информация, 

Съдът за наблюдение на външните разузнавания е компетентен да разгледа молбата и да 

издаде заповед, тъй като това представлява електронно наблюдение, или придобиване на 

съхранявани електронни съобщения, или съхранявани електронни данни. които изискват 

заповед по този закон, и това придобиване се извършва в рамките на Съединените щати. 

Съгласно чл. 704, ако придобиването на чуждестранна разузнавателна 

информация е осъществено от територията на  Съединените щати за целите на 

правоприлагането и придобиването е осъществено чрез лице от Съединените щати, което 

се навира извън САЩ и с основание очаква гаранции за неприкосновеност на личния 

живот, това действие може да бъде извършено само ако съдия от Съда за наблюдение на 

външните разузнавателни служби е издал заповед по отношение на това лице от 

Съединените щати или главният прокурор е упълномощил спешно придобиване на 

информацията. 

                                                           
Тя беше изменена с Изпълнителна заповед 13355 на 27 август 2004 г, озаглавена: Укрепващо управление 
на разузнавателната общност. На 30 юли 2008 г. президентът Джордж У. Буш издаде изпълнителен 
заповед 13470 за изменение на Изпълнителен заповед 12333 за укрепване на ролята на DNI .  
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Съгласно чл. 705, ако се предлага да се извърши придобиване на информация чрез 

контрол на лице от Съединените щати по членове 703 или 704, както вътре, така и извън 

САЩ, то по искане на правителството в обща молба съдия, който има юрисдикция 

съгласно чл. 703(а),(1) или член 704(a) (1) може едновременно да издаде обща заповед 

по раздели 703  и 704. Член 706 регламентира използването на информация, получена 

чрез VІІ част на закона. 

 Подпараграф 3.2.3 е посветен на контрола по използване на трафичните 

данни в САЩ.  При контрола по прилагане на пен-регистрите и устройствата за 

улавяне и проследяване, основните функции в тази насока са възложени на 

Министерство на правосъдието.  Главният прокурор ежегодно докладва на Конгреса за 

броя на заповедите за контрол на входящия и изходящия трафик, заявени от 

правоприлагащите органи на Министерството на правосъдието.  

 Що се отнася до контрола за достъп до съхранени жични и електронни съобщения 

при предаване на данни, тъй като в голяма част от случаите се достига до съдържанието 

на съхраняваната информация, той се осъществява по процедурата за прихващане на 

жични, устни и електронни комуникации при разследване на престъпления на лица от 

САЩ и са определя от параграф 2519 на Кодекса на САЩ.  

Описани са подробно най-важните срокове и  длъжностните лица, които имат 

задължения да докладват на  Административната служба на съдилищата на САЩ. 

Разяснена е и процедурата по контрол върху наблюдението на външни сили и агенти на 

външни сили. 

Параграф 3.3 анализира нормативната база на контрола на трафичните данни 

във Великобритания.  

В подпараграф 3.3.1 е направен общ преглед на нормативната база. Законът за 

правомощията при разследване, получил одобрение от кралицата и влязъл в сила през  

2016 година, урежда употребата и контрола над правомощията при разследване от страна 

на  британските правоприлагащи органи, службите за сигурност и разузнаване. Законът 

за правомощията при разследване от 2016 г. е част от ново законодателство, което има 

за цел да помогне на правителството на Обединеното кралство да има достъп до данни 

за борба с тероризма и други тежки престъпления.  

В настоящия подпараграф подробно са разгледани основните и най-значими 

разпоредби на закона относно достъпът до интернет записи, правото за цялостно 

задържане на данни и премахване на криптиране, прилагането на законите извън 
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пределите на страната и  мерките за контрол върху дейността на специалните служби и 

полицията.  

В подпараграф 3.3.2 са анализирани по-подробно някои важни моменти от 

Закона за правомощията при разследване, касаещи контрола на комуникациите и 

защита правата на човека. Контролът върху комуникациите във Великобритания е 

допустим само когато публичен орган34 реши, че е възможно да издаде, поднови или 

измени заповед или одобри решение за издаване, подновяване или изменение на такава 

заповед. 

Законът регламентира няколко хипотези за осъществяване контрол на 

комуникациите: чрез прихващане (interception), чрез изследване (examination) или чрез 

заповед за взаимна помощ. Целевата  заповед за прихващане е заповед, която 

упълномощава или изисква от адресата, до когото е адресирана, да осигури съгласно 

описание в заповедта, едно или повече от следните:  

а) прихващането, в хода на тяхното предаване чрез пощенска служба или 

телекомуникационна система, на съобщенията, описани в заповедта;  

б) получаване на вторични данни от съобщения, предавани чрез пощенска услуга 

или телекомуникационна система и също описани в заповедта;  

в) разкриването по какъвто и да е начин, описан в заповедта, на каквото и да било, 

но получено по силата на заповедта от лицето, от което е изпратена заповедта, или на 

всяко друго лице, действащо от името на това лице. 

Целевата заповед за изследване е заповед, която упълномощава лицето, до 

когото е адресирана, да извърши избора на съответното съдържание за разглеждане, в 

нарушение на забраната в чл. 152, ал. 4 (забрана за идентифициране на съобщенията на 

физически лица в британските острови)35. Тук "съответното съдържание" във връзка с 

целева заповед за изследване означава всяко съдържание на комуникации, заловено от 

прихващане, разрешено или изисквано от целевата заповед за прихващане. 

                                                           
34 "Публичен орган" включва съответния съдебен орган, когато той решава дали да одобри разрешение 
за осъществяване на контрол. 
35 Чл. 152, ал. (4) Забраната, посочена в подраздел 3, буква а), е, че прихванатото съдържание не може 
по всяко време да бъде избрано за проверка, ако: 
а) всички критерии, използвани за подбора на задържаното съдържание за разглеждане, се отнасят до 
лице, за което е известно, че е в британските острови по това време, и 
б) целта на използването на тези критерии е да се идентифицира съдържанието на съобщенията, 
изпратени от или предназначени за тази личност. За целите на този подраздел не е от значение дали е 
известна самоличността на лицето. 
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Заповед за взаимна помощ трябва да бъде в съответствие с инструмент на ЕС за 

взаимопомощ или международно споразумение за взаимопомощ за предоставяне на 

каквато и да е помощ, описана в заповедта във връзка с или под формата на прихващане 

на комуникации. 

Интерес за целите на изследването представлява получаването на така 

наречените „вторични данни“. "Вторични данни" във връзка със съобщение, предавано 

чрез телекомуникационна система, означава всички системни данни,36 които се 

съдържат в, включени в, прикрепени към или логически свързани с комуникацията 

(независимо дали от изпращача или по друг начин). 

Посочени са изчерпателно  лицата в Обединеното Кралство, които имат право 

да искат издаване на съдебна заповед.  По-нататък в настоящия подпараграф подробно 

е разяснена процедура по издаване и одобрение на целева заповед за прихващане, целева 

заповед за изследване и заповедта за взаимна помощ, като са отчетени особеностите на 

британското законодателство.  

В подпараграф 3.3.3 е дискутирана процедурата при осигуряване на достъп до 

комуникационните данни, която е от особен интерес за настоящото изследване.  

Първо е разгледан въпросът за получаване на целевите разрешения. Достъпът се 

осигурява, когато определен висш служител на съответния публичен орган прецени, че 

е необходимо да се получат комуникационните данни за цел, която попада в подробно 

изброените от закона. Определеният висш служител  може да упълномощи всеки 

служител на органа да се ангажира с всякакво действие, което е с цел получаване ва 

данните от друго лице и тези данни се отнасят до телекомуникационна система или са 

данни, получени от телекомуникационна система. Подробно са описани целите, поради 

които може да се изиска получаване на телекомуникационните данни съгласно ал. 

61 ал. 7 от закона, както и ограниченията и сроковете във връзка с издаване на 

разрешения. 

Интерес представляват и някои филтриращи мерки за получаване на данни. 

Филтриращите мерки  могат по-специално да включват създаването или използването от 

                                                           
36 Чл. 263 (4) В този закон "системни данни" означава всякакви данни, които позволяват или улесняват 
или идентифицират или описват всичко свързано с улесняване или улесняване на функционирането на 
някое от следните: 
а) пощенска услуга; 
б) телекомуникационна система (включително всяка апаратура, която е част от системата); 
в) всяка далекосъобщителна услуга, предоставяна чрез телекомуникационна система; 
г) съответна система (включително всяка апаратура, която е част от системата); 
д) всяка услуга, предоставяна чрез съответна система. 
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страна на държавния секретар на информация,  за целите на подпомагане на определен 

висш служител при вземане на решение дали да предостави разрешение, за да определи 

дали изискванията във връзка с предоставянето на разрешение са изпълнени, или  за 

целите на: подкрепа, поддържане, надзор, функциониране или администриране на 

мерките; или за подпомагане на функциите на комисаря за правомощията при 

разследване. Законът предвижда редица задължения, свързани с използване на 

филтриращи мерки. Държавният секретар трябва да осигури данните, получени и 

обработени съгласно филтриращите мерки, да се използват само за целите на 

разрешенията.  

Подпараграф 3.3.4 е посветен на съхраняването на комуникационни 

/трафични/ данни. Правомощия да изисква запазване на определени данни има 

държавният секретар, който може с „известие за запазване“ (a “retention notice”) и при 

условията, посочени в закона, да изисква от далекосъобщителния оператор да запази 

съответните комуникационни данни. Изяснено е в кои случаи, за какъв период и при какви 

условия държавният секретар може да изиска от оператора запазване на трафични данни. 

Подробно е разписана и процедурата по издаване и влизане в сила на известието за 

запазване.  Законът за правомощия при разследване подробно регламентира и начините, 

по които може да става промяна или отмяна на известия за запазване на данните. 

В подпараграф 3.3.5 са анализирани условията за надзор върху контрола на 

комуникациите във Великобритания. По смисъла на част 3 от Конституционния закон 

за реформата от 2005 г. министър-председателят назначава комисар по правомощия при 

разследване и толкова други съдебни комисари, колкото счита за необходими за 

изпълнението на функциите на съдебните комисари. Лицето не може да бъде назначено 

като комисар по правомощия при разследване или друг съдебен комисар, освен ако не е 

или не е било на  висока съдебна длъжност. За да бъде назначено като комисар по 

правомощия при разследване лицето трябва да бъде препоръчано съвместно от:  Лорд 

канцлера; Лорд главния съдия на Англия и Уелс;  Лорд президента на съда в сесия на 

Шотландия и Лорд главния съдия на Северна Ирландия. 

В настоящия подпараграф са изяснени основните функции на комисаря по 

правомощията, както и условията, при които той може да бъде отстранен от поста от 

министър-председателя. При направеният преглед и анализ на нормативната база 

правят впечатление големите правомощия за разследване и информация, които законът 

дава на комисарите. Съдебен комисар може да извършва разследвания, инспекции и 

одити, които той смята за подходящи при изпълнение на своите функции. Всяко 



43 
 

заинтересовано лице трябва да разкрие или да предостави на съдебен комисар всички 

документи и информация, които комисарят може да изиска за целите на своята дейност. 

Всяко заинтересовано лице трябва да предостави на съдебен комисар същата помощ, 

която комисарят може да поиска при извършването на всякакви разследвания, инспекции 

или одити. Подпомагането може да включва, по-специално, осигуряването на достъп до 

апарати, системи или други съоръжения или услуги, които съответният съдебен комисар 

ще посети при извършването на разследване, инспекция или одит.   Право за промяната 

на функциите на комисаря по правомощията при разследване или на друг съдебен 

комисар има държавния секретар. Но тези изменения не могат да променят каквато и да 

е функция, предоставена по силата на този закон на съдебен комисар, който да одобрява 

или отменя разрешение или заповед, променя или подновява разрешение или заповед. 

Подпараграф 3.3.6 представя правомощията на разследващия съдебен орган 

(Трибунал) във Великобритания. Основните дейности на Трибунала се регламентират 

със  Закона за регулиране на правомощията при разследване от 2000 г. (Regulation of 

Investigatory Powers Act 2000), а със Закона за правомощията при разследване от 2016 г. 

са направени само някои корекции и допълнения. За целите на упражняването на 

юрисдикцията, предоставена им от тези нормативни актове, съдът се  състои от  членове, 

които са назначени от Кралицата чрез Letters Patent. В дисертационния труд подробно е 

разгледано кои лица могат да бъдат членове на Трибунала и на какви изисквания трябва 

да отговарят.   

Съгласно чл. 65 на закона от 2000 г. Трибуналът е единствения подходящ съдебен 

орган по смисъла на член 7 от M1Human Rights Act 1998 във връзка с всяко производство 

по алинея 1, буква а) от този член (производство за искове, несъвместими с правата по 

Конвенцията). Той има за задача да разглежда и определя всяко позоваване на тях от 

всяко лице, което е претърпяло щети вследствие на  забрана или ограничение. Освен това 

Трибуналът може да разглежда и решава каквито и да е други подобни производства, 

които могат да им бъдат разпределени в съответствие с заповед от държавния секретар. 

Трибуналът  е подходящ форум за всяка жалба, когато тя е оплакване от лице, 

което е пострадало от някакво действие, което се е случило по отношение на самото лице, 

на каквато и да е негова собственост, на съобщения, изпратени от или до него или 

предназначени за него, или са се отразили на негово използване на пощенска услуга, 

телекомуникационна услуга или телекомуникационна система и те  са били извършени 

при подлежащи на обжалване обстоятелства и са били извършени от или от името на 

някоя от разузнавателните служби. 
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В параграф 3.4 е направен анализ на правните основи на процедурите по 

получаване на информация за трафичните данни във Франция. Един от основните 

нормативни актове, които регламентират получаването на трафични данни във Франция 

е Законът (кодекс) за пощенските и електронни съобщения37. Член L.34-1 се прилага за 

обработката на личните данни в контекста на предоставянето на обществени електронни 

съобщителни услуги; той се прилага по-специално за мрежите, които поддържат 

устройства за събиране и идентифициране на данни. 

Дефинирано е понятието "оператор на електронни съобщения", което според 

член L. 32 (15°) от Закона за пощенските и електронните съобщения е "всяко физическо 

или юридическо лице, което оперира електронна съобщителна мрежа, отворена за 

обществеността или предоставяща на обществото електронна съобщителна услуга". 

С промени и допълнения в закона от 23 януари 2006 година, това са и "лицата, които по 

отношение на основна или спомагателна професионална дейност предлагат на 

обществеността връзка, позволяваща онлайн комуникация чрез достъп до мрежа, 

включително безплатно“. 

Анализирани са отговорностите и задълженията  на операторите на 

електронни съобщения по отношение на съхранението и използването на данните. 

Данните, запазени и обработени при условията, посочени в закона, се отнасят 

изключително до идентификацията на лицата, ползващи услугите, предоставяни от 

операторите, техническите характеристики на предоставените от тях комуникации и 

местоположението на крайното оборудване. В никакъв случай те не могат да обхващат 

съдържанието на разменената кореспонденция или справочната информация, която е 

била търсена, под каквато и да е форма, в контекста на тези съобщения. Съхранението и 

обработката на тези данни се извършва в съответствие с разпоредбите на Закон № 78-17  

от 6 януари 1978 г., относно информацията в досиетата (картотеките) и свободите38. 

Направено е обобщение на данните, които могат да получават 

специализираните служби в борбата срещу тероризма и при охрана на обществения 

ред според Закона (кодекс) за пощенските и електронни съобщения във Франция, а 

именно: 

                                                           
37 Code des postes et des communications electroniques. Derniere modification: 05 décembre 2020. 
http://codes.droit.org/PDF/Code%20des%20postes%20et%20des%20communications%20%c3%a9lectroniques.
pdf 
38 loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes. Version consolidée du texte 
au 22 janvier 2017. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 
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• За телефонията - всички данни, които не се отнасят до действителното 

съдържание на съобщението и които позволяват да се определи самоличността на 

лицата, с които абонатът се е свързал, датата и продължителността на съобщенията, 

както и местонахождението на всеки собственик на включен мобилен телефон. 

• За интернет комуникации - "регистрационните файлове за свързване", т.е. 

номера на интернет протокола (IP), определен от доставчика на услугата, както датата и 

продължителността на комуникацията, с изключение на всички данни, свързани с 

посетените сайтове, т.е. каква информация е търсена. 

• От страна на уеб-хостовете  - всички данни за идентифициране на издателя 

на сайт, както и всеки, който обогатява съдържанието на уеб-сайта.  

Дискутирани са процедурите за негласно получаване на информация при 

разследване на престъпления, които съществуват във Франция, а именно: наказателна 

(в досъдебното и съдебното производство) и административна. В първия случай 

регламентацията се осъществява от НПК, а във втория – от Кодекса (закона) за вътрешна 

сигурност39. Прави впечатление, че френският законодател не прави разлика между СРС 

и трафични данни по възприетата у нас терминология. 

Разяснено е също така е кои случаи могат да се изискват трафичните данни. 

Съгласно чл. 230-32 от френския НПК всякакви технически средства могат да бъдат 

използвани за намиране, в реално време, на цялата национална територия, на лице, без 

знанието на последното, превозно средство или друг предмет, без съгласие на неговия 

собственик или притежател, ако тази операция изисква по необходимост: 

1°. Разследване или издирване, свързано с престъпление, наказуемо с поне три 

години лишаване от свобода; 

2°. Процедура за разследване или издирване на причините за смърт или изчезване, 

предвидена в чл. чл. 74, 74-1 и 80-4 ; 

3°. Процедура за издирване на беглец, предвидена в чл. 74-2. 

Посочени са органите, които имат право да искат информация за 

трафичните данни при наказателната процедура във Франция. В тази насока има 

редица ограничителни условия. Лицата, които биха могли да направят такова искане, са 

ясно идентифицирани: те са само "индивидуално определени и надлежно упълномощени 

представители на националните полицейски и жандармерийски служби, които 

                                                           
39 Code de la sécurité intérieure. Dernière mise à jour des données de ce code: 07 novembre 2020. 
http://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20la%20s%c3%a9curit%c3%a9%20int%c3%a9rieure.pdf 
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отговарят конкретно за тези мисии", следователно принадлежат към ръководния 

състав на определени специализирани служби за защита на националната сигурност и 

предотвратяване на тероризма. Освен това, в рамките на тези услуги, само определени 

агенти имат достъп до тези данни. Исканията за прихващане на трафични данни по 

принцип са лишени от произволен характер, необходимо е "исканията на агентите (да) 

са мотивирани", което означава, че законодателят изисква те да попаднат в строгата 

рамка на законодателството. Това изискване позволява да се установи истинска 

отговорност за служителите на полицията и жандармерията, които са длъжни да 

обосноват причините, които налагат съобщаването на техническите данни, свързани с 

дадено лице. Законодателството на Франция учредява и два надзорни органа, 

квалифицирано лице (personnalité qualifiée), назначено от министъра на вътрешните 

работи и Националната комисия за контрол на разузнавателните техники (Commission 

nationale de contrôle des techniques de renseignement - CNCTR). Квалифицираното лице  се 

назначава за срок от три години и може да бъде подновявано от Националната комисия 

за контрол на разузнавателните техники, по предложение на министъра на вътрешните 

работи.  

Изяснена е и важната роля на Националната комисия за контрол на 

разузнавателните техники, която  е независим административен орган, който 

гарантира, че техниките за събиране на разузнавателни данни се прилагат на национална 

територия в съответствие със закона. 

В края на параграфа е изяснено, че всички разпоредби по придобиване на 

информация за трафичните данни във Франция са приложими още и във френските 

задморски територии: в Нова Каледония, Френска Полинезия и островите Уолис и 

Футуна. 

В параграф 3.5 е направен анализ на нормативната уредба на контрола на 

трафични данни във Федерална Република Германия (ФРГ). Основните правни 

принципи, върху които се изгражда използването на оперативните способи при 

разследване на престъпления, в това число, придобиване на информация за връзките в 

рамките на телекомуникациите, които в нашето законодателство са наречени „трафични 

данни“, са разработени в Наказателно-процесуалния кодекс, раздел VІІІ40 

                                                           
40 Strafprozeßordnung (StPO). https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/StPO.pdf  Наказателно-процесуален 
кодекс във версията, публикувана на 7 април 1987 г. (Федерален вестник I, с. 1074, 1319), последно изменен 
с чл. 2 от закона от 9 октомври 2020 г. (Федерален вестник I, с. 2075). 
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(Strafprocessordnung  Abschnitt 8) на ФРГ, Закона за телекомуникациите41 и някои други 

нормативни актове. 

Детайлно са описани случаите, в които е възможно получаването на 

информация за връзките, в рамките на телекомуникациите, както и основните 

престъпления, за които е допустимо да се иска информация , които са регламентирани 

съответно в § 100g, абзац 1  и §100а, абзац 2 от НПК на ФРГ.  

В резултат на анализа на нормативната база във Федерална Република Германия, 

свързана с контрола на трафичните данни,  са направени следните изводи: 

1.  В съответствие с Европейската директива и решенията на Европейския съд, 

достъп до трафичните данни се осигурява след решение на съда, за срок не по-дълъг от 

шест месеца. 

2. Достъпът до информация за осъществен трафик се осъществява на основание, 

на прецизно посочени престъпления от 11 закона на федералната република. 

3. За разлика от нашата страна във ФРГ тази информация може да бъде получена 

за разкриване на по-леки, но обществено значими престъпления: първо, чрез 

определението „престъпно действие, явяващо се значително също в конкретния случай“, 

което по европейската класификация предполага наказание три години лишаване от 

свобода; второ, чрез детайлно изброяване на законите и престъпленията, което позволява 

да се включат и престъпления, за които се предвиждат по-малки наказания. 

Параграф 3.6 представя правния механизъм на контрола на трафични данни 

в Швейцария. Известно е, че швейцарците нямат единна национална идентичност, а са 

група от народи, споделящи обща история и ценности като федерализъм, неутралитет и 

пряка демокрация. Тези особености на Швейцария определят и някои особености в 

националното законодателство на конфедерацията. 

В България използването на специалните разузнавателни средства и контрола на 

трафичните данни са регламентирани в два различни нормативни акта - Закона за СРС и 

Закона за електронните съобщения. В Швейцария не се прави съществена разлика между 

тях и основните изисквания, за да се допусне тяхното прилагане, са посочени в Дял 5 

„Принудителни мерки“, Гл. 8 „Мерки за тайно наблюдение“42 на НПК43 и по-специално, 

                                                           
41 Telekommunikationsgesetz (TKG). https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/TKG.pdf. Закон за 
телекомуникациите от 22 юни 2004г. (BGBl. I S. 1190), с последна промяна от 19 юни  2020 г. 
42 Geheime Überwachungsmassnahmen. Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. - In: Schweizerische 
Strafprozessordnung. Schweizerische Jugendstrafprozessordnung. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 2010. p. 1532-
1631 
43 Schweizerische Strafprozessordnung (Strafprozessordnung, StPO) vom 5. Oktober 2007, Stand am 1. Februar 
2020. https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052319/index.html 
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в раздел 1 „Наблюдение на пощенския и телекомуникационен трафик“ (Überwachung des 

Post- und Fernmeldeverkehrs) и Федералния закон за наблюдение на пощите и 

далекосъобщенията44. 

Изяснени са случаите, в които се допуска мониторинг на пощите и 

телекомуникациите според Федералния закон за наблюдение на пощите и 

далекосъобщенията. Реализацията на този мониторинг се доближава твърде много до 

практиката в България. Федерацията е създала и поддържа служба за мониторинг на 

пощите и далекосъобщенията, която действа в съответствие с чл. 269 от Наказателно-

процесуалния кодекс (Strafprozeßordnung - StPO). Тя изпълнява своите функции 

самостоятелно, работата й се ръководи от инструкции и е подчинена на Федералния 

департамент по правосъдие и полиция само административно. Службата работи в 

рамките на своите задължения с лицензионните и надзорни органи в областта на 

пощенските и телекомуникационни услуги. Дискутирани са основните функции и 

задачи на Службата, органите, на които предоставя информация, сроковете за 

съхранението  и начините за използване на тази информация. 

 В заключение е посочено как един относително малък нормативен акт може да 

регулира такава чувствителна тема, каквато е надзора на пощенския и 

телекомуникационен трафик. Федералният закон за наблюдението на пощите и 

далекосъобщенията се състои само от 47 члена, включително заключителните и 

преходни разпоредби, но успява да обхване най-важните въпроси от обхвата и 

организация на мониторинга, основните задачи, които изпълнява службата по 

наблюдение на пощенския трафик и далекосъобщенията, вида на информацията и 

компетентните органи, които имат право да искат и получават тази информация, 

задълженията на доставчиците, както и въпросите, които трябва да бъдат решавани от 

федералните и кантонални власти. Независимо от факта, че Швейцария не е член на 

Европейския съюз, законодателството на страната спазва европейските принципи за 

защита правата на човека и основните свободи. 

В параграф 3.7 е  направен анализ на нормативната рамка на контрола на 

трафични данни в Руската федерация. Процедурите за получаване на информация за 

трафичните данни при разследване на престъпления законодателно са регламентирани в 

                                                           
44 Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) vom 18. März 2016,  Stand 
am 1. Januar 2021. https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122728/index.html 
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НПК на РФ45 и Закона за съобщенията46. Съгласно чл. 165 следователят със съгласието 

на ръководителя на следствения орган, а дознателя със съгласието на прокурора, 

представят пред съда молба за провеждане на следствено действие, по което се взима 

решение. В дисертационния труд подробно е изяснено какво съдържа молбата, както и  

каква е процедурата за нейното подаване и съответно одобрение или отказ. В 

законодателството на РФ съществува правна норма, непозната в законодателството на 

другите изследвани страни, когато е възможно преустановяване оказването на 

съобщителни услуги . То се осъществява на основание на мотивирано решение в писмена 

форма на един от ръководителите на органа, осъществяващ оперативно-издирвателна 

дейност или осигуряване сигурността на РФ, в случаите, установени с федерални закони. 

Направени са следните изводи относно нормативната база за контрол на 

трафичните данни в Руската федерация: 

1. В законодателството на РФ, подобно на нашия Закон за електронните 

съобщения, няма подробно посочване на престъпленията, за които може да се поиска 

информация за връзките между абонатите и/или абонатните устройства. Нещо повече, 

няма дори упоменаване на тежестта на престъпленията, за които може да се поиска 

подобна информация от упълномощените органи. 

2. Считано от юли 2016 година, информацията за фактите на оказвани 

съобщителни услуги трябва да се съхранява за три години, т.е. значително по-дълъг срок 

от срока, фиксиран в нашия ЗЕС. 

3. В продължение на шест месеца трябва да се съхранява съдържанието на 

текстовите съобщения на ползвателите на съобщителни услуги, гласова информация, 

изображения, звуци, видео- и други съобщения, нещо което не се изисква от нашето 

законодателство. 

4. Далекосъобщителните оператори са длъжни да предоставят не само 

информация за трафичните данни и за абонатите, но и „… друга информация, 

необходима за изпълнение на възложените на тези органи задачи…“, т.е. липсва точно 

определение на вида и обема на предоставяната от операторите информация. 

Обърнато е внимание на различните формулировки на понятието „тайна на 

съобщенията“, които дава чл. 63 на Федералния закон за съобщенията и чл. 23,  гл. 2 от 

                                                           
45 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ ... ред. от 08.12.2020 
N 419-ФЗ,  от 08.12.2020. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
46 Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ ... от 08.12.2020 N 429-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в 
силу  с  01.01.2021, от 30.12.2020  N  535-ФЗ, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021.  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/  
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Конституцията на Русия. В чл. 63 на Федералния закон за съобщенията е закрепено 

понятието, съдържанието на което е определено като тайна на кореспонденцията, 

телефонните разговори, пощенските пратки, телеграфните и други съобщения, 

предавани по мрежите за електронни съобщения и мрежите за пощенски съобщения. 

Сравнявайки това понятие, с формулировката в гл. 2 чл. 23 от Конституцията на Русия, 

трябва да се обърне внимание на съществуващото между тях различие: ако 

конституционното право, закрепено в тази норма, обхваща всички видове комуникации 

между индивидите, то тайната на съобщенията се ограничава само с тези, които се 

осъществяват по мрежите за електронни и пощенски съобщения. По такъв начин, в 

понятието тайна на съобщенията не са включени комуникациите в индивидуален 

(неорганизиран) порядък: в частност, изпращане на кореспонденцията чрез доверени 

лица, куриери, разговорите по самоорганизирани (частни) канали за съобщения и т.н. От 

тук следва, че понятието „тайна на съобщенията“ се явява по-тясно в сравнение с 

понятието „тайна на кореспонденцията, телефонните разговори, пощенските пратки, 

телеграфни и други съобщения“, а затова то може да се разглежда в качеството на 

съставен елемент на разглежданото конституционно право47. 

Посочено е, че данните, отнасящи се към сведенията за абонатите попадат 

под действието на федералния закон „За  личните данни“48, в съответствие с който всяка 

информация, отнасяща се към определено или определяемо на основание на тази 

информация лице (субект на личните данни), се отнася към личните данни. При това чл.6 

на този закон допуска обработка на личните данни без съгласие на субекта в случаите, 

когато тя е необходима за осъществяване на правосъдие, изпълнението на съдебен акт, 

акта на друг орган или длъжностно лице, подлежащи на изпълнение в съответствие с 

руското законодателство за изпълнително производство, а също за изпълнение от 

упълномощени федерални органи на изпълнителната власт, към които се отнасят всички 

правоохранителни органи. 

 В края на трета глава в резултат на анализа на международното 

законодателство за правата на човека, при контрол на комуникациите, свързано с 

разследване на престъпления и нормативната база на всички изследвани страни, са  

направени следните изводи: 

                                                           
47 Чечетин, А. Е. Правовой режим доступа правоохранительных органов к информации операторов связи. 
– В: Вестник Воронежского института МВД России, 2014, № 3, с. 98-104. http://kalinovsky-
k.narod.ru/b/st/Chechenin_sotovay_sviys_2014.pdf 
48 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ... ред. от 30.12.2020 N 515-ФЗ, с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/    
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• В САЩ, европейските държави и Русия действията, ограничаващи правото на 

неприкосновеност на личния живот, включително контрола на телекомуникационните 

мрежи, могат да бъдат правомерни, само ако те са предвидени от закон, необходими са 

за постигане на законни цели и са съразмерни с преследваната цел; 

• Въпреки, че следват общите международни принципи по правата на човека и 

основните свободи, нормативните актове следват националните традиции в областта на 

законотворчеството, т.е. различават се значително по своята форма, структура и обем. 

Например във Великобритания, Законът за правомощията при разследване, от 2016 

година съдържа 272 члена и 10 обемни приложения, а Федералният закон за наблюдение 

на пощите и далекосъобщенията в Швейцария е изключително кратък и е съставен само 

от 46 члена, разпределени по няколко в 12 раздела; 

• Най-противоречива е оценката за пропорционалността на нарушаването, от 

държавите, на правата на човека в зависимост от разследваното престъпление. Докато 

във Франция получаване на данни от комуникациите е допустимо само при разследване 

на сериозно престъпление, което означава предвидено наказание 3 или повече години, в 

САЩ това се допуска при престъпление, предвиждащо наказание от една или повече 

години, а във Великобритания целта може да бъде дори оценка или събиране на данъци, 

мита, облагания или други налози, вноски или такси, платими на правителствен отдел 

или регулиране на финансовите услуги и пазарите, т.е. дейности, нямащи пряко 

отношение към престъпленията; 

• Във всички страни решенията  относно допустимост на контрола на 

комуникационните мрежи взима компетентен съдебен орган, независим от органите, 

искащи или извършващи контрола на комуникационните мрежи. Единствено 

изключение прави Великобритания, където достъп до комуникационните данни се 

осигурява, когато определен висш служител на съответния публичен орган прецени, че 

са необходими за конкретно разследване или конкретна операция; 

• Всички страни са осигурили подходящи правни процедури, свързани с 

контрола върху дейностите, свързани с негласното наблюдение на комуникациите. Те са 

достатъчно подробно описани в законите и са достъпни за широката общественост. 

• Страните са осигурили прозрачност по отношение използването, мащаба и 

потенциалните възможности на технологиите за контрол на комуникациите. Това става 

чрез ежегодно публикуване на отчетите на контролните органи до парламентите на 

съответните страни. Изключение прави РФ, където този аспект не е развит. 
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• Сроковете за съхранение на данните от комуникациите, като правило се движат 

между 6 месеца и една година. Единственото изключение прави РФ , където срока е 3 

години, а в продължение на 6 месеца трябва да се съхраняват дори текстовите съобщения 

на ползвателите на телекомуникационни услуги, гласова информация, изображения, 

звукови, видео- и други съобщения. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ РАЗРЕЗ НА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТРАФИЧНИ ДАННИ ОТ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ 

ОРГАНИ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В 

СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ 
 

Глава четвърта има подчертано емпиричен характер. В нея са анализирани 

сведения за използването на трафични данни от разследващите органи в България за 

периода 2017-2019г. Направен е сравнителен анализ на българското законодателство за 

достъп до трафични данни при противодействие на престъпления спрямо  американската 

правна система и нормативните разпоредби в някои европейски страни. Представени са 

и резултатите от направеното от автора проучване относно достъпа до трафични данни 

при разкриване и разследване на престъпления.  

В параграф 4.1 е направен анализ на използването  на трафичните данни от 

разследващите органи за сигурност и обществен ред в периода от 2017 – 2019 година.  

Представени са обобщените данни за направените искания, получените 

разрешения и постановените откази през 2017, 2018 и 2019 година, като е посочена 

информация, предоставена от отделните разследващи органи (виж табл.1 и табл.2). 

Табл.1: Обобщените данни за направените искания, получените разрешения и 

постановените откази относно данни, искани от оперативно-издирвателните органи, 

съгласно чл. 251б от ЗЕС.  

  Данни, искани от оперативно-издирвателните органи, съгласно чл. 251б от ЗЕС  

Заявители  Искания  Разрешения Откази  
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
ДАНС 2462 2180 1 976 3321 2960 2682 215 231 203 
МВР 8639 9376 8564 7778 9492 8635 861 931 826 

ДАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Служба ВР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Служба ВП 31 24 23 84 64 54 4 2 5 

Прокуратура  - - - - - - - - - 

Митници  - - - - - - - - - 

КПКОНПИ   9 2   8 6   1 - 

Общо  11132 11589 10567 11183 12524 11377 1080 1165 1034 

 

Табл.2: Обобщените данни за направените искания, получените разрешения и 

постановените откази относно данни, искани от оперативно-издирвателните органи, 

съгласно чл. 251г по ЗЕС във връзка с чл. 159а на НПК.  

 

  Данни по чл. 251г по ЗЕС във връзка с чл. 159а на НПК 

Заявители  Искания Разрешения Откази  
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
ДАНС - - - - - - - - - 
МВР - - - - -- - - - - 
ДАР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Служба ВР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Служба ВП - - - - - - - - - 

Прокуратура  25444 22620 19120 24018 21441 21441 1394 1202 1202 
Митници  47 56 40 50 55 53 1 2 - 

КПКОНПИ                   

Общо  25491 22676 19160 24068 21496 21494 1395 1204 1202 

*Броя на направените искания не съответства на сбора от получените разрешения и откази, тъй 

като в редица случаи по едно искане съдът се произнася с повече от едно разрешение, а в други постановява 

частично разрешение или отказ.  

 

Както се вижда от табл.1 и табл.2 основните разследващи органи, които са 

ползвали информация за трафичните данни по отношение обекти на разследване и през 

трите анализирани години, са ДАНС, МВР и прокуратурата. Направен е извода, че 

преобладаващата част от наблюдаваните досъдебни производства са разследвани в МВР, 

за което косвено свидетелства информацията за разследваните досъдебни производства 

по общия ред (ДПОР) и колко от тях са новообразувани по видове разследващи органи. 

Въз основа на данни, включени в дисертационния труд, е направен извода, че 

разследващите полицаи и през трите години са основният разследващ орган на 
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досъдебни производства. Делата, по които те работят, съставляват над 93% от общия 

брой разследвани досъдебни производства по общия ред и новообразуваните ДПОР.  

Този дял е съответен на широкия обхват на престъпленията, чието разследване им е 

възложено от законодателя. Позовавайки се на тези данни е направено заключение, че 

трябва да се очаква, че основната част от исканията и дадените разрешения са по 

разследвания, водени от МВР под ръководството и контрола на прокуратурата. 

На базата на представените конкретни данни е направен анализ на 

относителния дял на исканата информация по срока на съхранение на данните.  

Прави впечатление, че и за трите изследвани години  времето, изтекло от началната дата 

на съхранението до датата, на която компетентните органи са поискали предаването на 

данните, е основно до 3 месеца.  

 
Фиг.7: Относителен дял на исканата информация по срок на съхранение на 

данните 

 

Разликата в данните, посочени от разследващите органи, по отношение на 

направените искания и получените разрешения, и тези на Комисията за защита на 

личните данни (КЗЛД) за постъпилите в предприятията, предоставящи съобщителни 

мрежи и услуги, искания за достъп до трафичните данни, се дължи на факта, че 

оперативно-издирвателната дейност представлява сложен комплекс от справочни 

мероприятия , което налага по един  обект да се искат различни данни. Не трябва да се 

забравя и така наречената „преносимост на номерата“, което често налага отправяне на 

искания към трите мобилни оператора. 
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Направени са изводи, че и  през трите разглеждани години се запазва тенденцията  

случаите, при които са били предоставени данни на компетентните органи да са над 99% 

от всички искания, като най-често причината за отказ е, че се искат данни за срок по-

голям от 6 месеца, каквито са изискванията на ЗЕС. 

В параграф 4.2 е направен анализ на използването на трафични данни при 

разследване на престъпления от органите на МВР за периода 2017-2019 г. 

Законът за електронните съобщения (ЗЕС) дава право на достъп до трафични 

данни на главните дирекции на МВР (ГД „Национална полиция“, ГД „Борба с 

организираната престъпност“, ГД „Гранична полиция“, ГД „Пожарна безопасност и 

защита на населението“), тъй като Законът за МВР и Правилника за неговото 

приложение им възлагат извършване на оперативно-издирвателна и разследваща 

дейност (с изключение на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ - 

ГДПБЗН). Право на достъп до трафични данни има и Дирекция "Вътрешна сигурност", 

която е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и 

организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на 

престъпления, извършени от служители на МВР. 

Първоначално е направен анализ на използването на трафични данни при 

разследване на престъпления от централните звена на МВР – главните дирекции и 

дирекция „Вътрешна сигурност“, а след това и на областните дирекции. 

Прави впечатление, че справките на МВР за анализирания период 2017-2019 

година са оформяни по различен начин, съдържат различни класификации, което не 

позволява данните, съдържащи се в тях, да бъдат сравнявани в пълнота и по едни и същи 

критерии. 

Интерес за изследването представляват представените в дисертационния труд 

данни за  съотношението между явните и класифицираните искания. Прави 

впечатление относително по-големия брой на класифицираните искания в сравнение с 

явните, които ако се сравнят с други данни и информации, се оказват приоритетни в 

досъдебните производства, наблюдавани от прокурори. 

В справката на МВР за 2018 година за първи път се представя информация за 

общия брой преписки и дела на оперативен отчет, по които са искани справки за данни 

по чл. 251б от ЗЕС, както и общия брой справки, послужили за образуване на досъдебни 

производства. Съотношението на общия брой на справките, послужили за образуване на 

досъдебни производства (ДП) към общия брой на преписките и делата, по които са 
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искани справки, косвено показва ефективността на използване на трафичните данни при 

разследване и разкриване на престъпления. 

От направения анализ на дейността на правоохранителните и правозащитни 

органи по използване на трафичните данни са направени следните изводи: 

1. От контролните органи са правени необходимия брой проверки за спазване 

изискванията на ЗЕС и НПК в структурите за обществен ред и сигурност и органите на 

съдебната власт. Техният брой през 2017 г. е 302, през 2018 г. – 229, през 2019 г. – 136. 

2. При проверките е констатирано, че продължава разнородната практика в 

прокуратурите, по отношение прилагането на разпоредбите на чл. 159а, ал. 3, т. 3 от НПК 

- данни за лицата, за които се изискват данни за трафика и по отношение на чл. 159а, ал. 

3, т. 4 от НПК - период от време, който да обхваща справката. 

3. В съдилищата продължава практиката относно броя на образуваните дела, 

респективно на постъпилите разпореждания по постъпилите искания за достъп до данни. 

В едни случаи по едно искане се образува едно дело и се постановява едно разпореждане 

до трите предприятия. В други случаи по едно искане се образуват три дела и съответно 

се постановяват три разпореждания до всяко едно предприятие. В трети случаи при 

постъпили три идентични искания същите се разпределят до три състава на съда. Това 

води до невъзможност за установяването на точния брой искания, направени по една 

преписка, отнесени към броя на лицата и без да се отчита броя на предприятията, които 

да предоставят справка за данните.    

4. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи 

и/или услуги съгласно чл. 251е, ал. 1 от ЗЕС, извършват справка за данните след 

постъпването на мотивирано разпореждане на съда или искане по чл. 251г, ал. 1, само 

когато в тях се съдържат посочените предпоставки по чл. 251б от ЗЕС - за нуждите на 

националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки 

престъпления, в това число за целите на предотвратяване на тежки престъпления, в 

рамките на оперативно-издирвателната дейност по реда на глава девета от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и 

относно данните по ал. 1, т. 6 - за осъществяване на операции по издирване и спасяване 

на лица в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, както и само за 

посочения в закона 6-месечен срок за съхранение на данните по ЗЕС. 

5. При проверките е констатирано, че в предприятията продължават да постъпват 

съдебни разпореждания и искания за достъп до данни, при формално неспазване 

изискванията на ЗЕС и НПК. В тези случаи предприятията, мотивирано са отказвали да 
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предоставят исканите справки. Най-често причините са: съдебни разпореждания за 

достъп до данните при формално неспазване изискванията на ЗЕС и НПК; постановени 

съдебни разрешения за достъп до данни, чиито 6-месечен срок за съхранение е изтекъл; 

изпратени до предприятията съдебни разрешения за достъп до данни от прокуратура, 

следствени и разследващи органи и от органите по чл. 251в, ал. 1 от ЗЕС след изтичане 

на 6 –месечния срок за съхранение; изпратени до предприятията искания за достъп до 

данни от прокуратура, следствени и разследващи органи и от органите по чл. 251в, ал. 1 

от ЗЕС без съдебни разпореждания. 

6. В някои случаи локалните интернет доставчици не водят специални регистри, 

съгласно изискването на чл. 251е, ал. 1 от ЗЕС, като разпорежданията се регистрират в 

общата деловодна система на предприятията или изобщо не се регистрират. 

7. През трите години на анализирания период отчетите на МВР са изготвяни по 

различни показатели, което не позволява прецизно проследяване в развитието на 

дейността при използване на трафичните данни за разкриване и доказване на 

престъпления. Това показва липсата на виждане, за това кои фактори и процеси 

определят ефективността, при използване на тази информация. 

8. Отчетите не позволяват да се даде отговор на въпросите за какви видове 

престъпления се отправя искане до съда за конкретни лица. 

На база на тези изводи са направени предложения за подобряване на работата 

в следните насоки: 

1. Във всички нива на прокуратурите и съдилищата да се въведе единна практика 

за броя на изготвяните искания и на постановяваните разпореждания за достъп до данни 

по едно досъдебно производство, относим към броя на лицата и без да се отчита броя на 

предприятията, които предоставят данните.    

2. Във всички структури на Министерството на вътрешните работи да се въведе 

единна практика за броя на изготвяните искания за достъп до данни, по една преписка на 

предварителен отчет или дело на оперативен отчет, относим към броя на лицата и без да 

се отчита броя на предприятията, които предоставят данните. 

3. Да се подобри текущото обучение за точното прилагане на разпоредбите на 

ЗЕС и НПК, с цел надграждане на професионалните знания, необходими на органите, на 

които предприятията са отказали да предоставят справка за данни, на органите, 

участващи в процедурите за достъп до данни, както и на длъжностните лица, които 

изпълняват задачи във връзка с отразяването на данните в регистрите по ЗЕС. 
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В параграф 4.3 е направен сравнителен анализ на българското 

законодателство за достъп до трафични данни при противодействие на 

престъпления спрямо американската правна система и нормативните разпоредби 

в някои европейски страни.  

Спазването на принципите на законност, законност на целите, необходимост за 

постигане на тези цели, съответствие, пропорционалност на действията на 

правозащитните органи, наличието на компетентен независим съдебен орган, подходяща 

правна процедура, прозрачност по отношение използването и мащаба, обществен 

контрол, гаранции за международно сътрудничество, гаранции против нелегитимен 

достъп и някои други, е залегнало в редица международни правни документи, подробно 

разгледани в ІІІ глава. В настоящия параграф са разгледани само Европейската 

конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),  Конвенцията за 

престъпленията в кибернетичното пространство, Рамковото решение 2008/977/ПВР на 

Съвета на Европа, от 27 ноември 2008 г., относно защитата на личните данни, 

обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по 

наказателноправни въпроси, Директивата за правото на неприкосновеност на личния 

живот и електронни комуникации и други. 

Направеното сравнение на нормативните разпоредби за достъп до трафични 

данни при противодействие на престъпления в САЩ, България и няколко други 

европейски страни, засяга няколко основни въпроса: 

• Кои са основните нормативни актове, които осигуряват негласен достъп до 

информация в различните страни? 

• При разследване на какви престъпления се разрешава достъп до 

трафичните данни? 

• Кои органи дават разрешение за ползване на трафичните данни при 

разкриване и доказване на престъпления и за какви срокове? 

• Кои са основни нормативни актове, които позволяват негласно 

придобиване на информация при разследване на престъпления? 

В параграф 4.4 са дискутирани престъпленията, за които може да се иска 

предаване (споделяне) на трафични данни в България, САЩ и разглежданите няколко 

европейски държави, и съответните на тях наказания. Те са обобщени в  табл.3. 
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Табл. 3: Наказания за престъпления, за които могат да бъдат искани 

трафични данни 

Държава  Престъпления, за които може да се иска споделяне на 

трафични данни и предвидени наказания 

САЩ Лишаване от свобода за повече от една година или смърт. 
Великобритания - 3 години или повече лишаване от свобода; 

- достъп до комуникационни данни може да се разреши дори 
когато няма признаци за престъпления, а само за 
подпомагане на административни, съдебни и данъчни 
органи на кралството 

Франция  - три години или повече лишаване от свобода;  
- процедура за разследване или издирване на причините за 

смърт или изчезване, предвидена в НПК; процедура за 
издирване на беглец. 

ФРГ - значително  в конкретния случай;  
- престъпно действие при помощта на средствата за 

телекомуникация. 
Швейцария - Подробно изброени в НК и 11 други закона. 

- като част от търсенето и спасяването на изчезнали лица. 
-  като част от издирването на хора, които са осъдени на 

лишаване от свобода или срещу които е наложена мярка за 
неотклонение.; 

- като част от прилагането на Закона за разузнавателната 
служба 

България Тежки умишлени престъпления – наказания пет или повече 
години 

 

Параграф 4.5 изяснява сроковете  за съхранение и предоставяне на трафични 

данни в изследваните държави. Те са обобщение от автора в табл.4. 

Табл.4: Срокове за съхранение на трафичните данни 

Държава  Срок на 
съхраняване 

Продължителност на разрешението 

САЩ Една година 60 дни – по US Code. 
90 дни – по FISA за лице от САЩ. 
120 дни - по FISA за агент на външна сила. 
1 година - по FISA за външна сила. 

Великобритания Една година 1 месец 
Франция Една година 15 (8) последователни дни – за геолокация. 

1 месец – с продължения до 1 (2) г. 
ФРГ Шест месеца 6 месеца. 
Швейцария Шест месеца 3 месеца. 
България Шест месеца Не се разрешава за бъдещи периоди. 
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В параграф 4.6 е направен сравнителен анализ на особеностите на контрола 

върху негласните методи за придобиване на информация при разкриване и 

разследване на престъпления в разглежданите държави.  

В САЩ при наказателно преследване на лица от страната, основните функции 

в тази насока са възложени на Министерството на правосъдието. Що се отнася до 

контрола за достъп до съхранени жични и електронни съобщения при предаване на 

данни, тъй като в голяма част от случаите се достига и до съдържанието на съхраняваната 

информация, той се осъществява по процедурата за прихващане на жични, устни и 

електронни комуникации при разследване на престъпления на лица от САЩ. Спазването 

на нормативните актове, регламентиращи наблюдението над външните сили или 

агентите на външни сили, на първо ниво оперативно се осъществява от Съда за 

наблюдение на чуждите разузнавания (FISC).  

Във Великобритания оперативния надзор над всички дейности по негласно 

получаване на информация се осъществява от така наречените комисари. Министър-

председателят назначава комисар по правомощия при разследване и толкова други 

съдебни комисари, колкото счита за необходими, за изпълнението на функциите на 

съдебните комисари. Другият контролен орган в Обединеното кралство е Трибунала 

(Investigatory Powers Tribunal). Неговите членове се назначават от Кралицата чрез  Letters 

Patent. 

Във Франция при наказателната процедура законодателството учредява два 

надзорни органа, квалифицирано лице, назначено от министъра на вътрешните работи 

и Националната комисия за контрол на разузнавателните техники. Националната 

комисия за контрол на разузнавателните техники е напълно асоциирана с контрола 

на исканията за техническите данни за трафика. Като такава тя е получател на годишния 

доклад, изготвен от квалифицираното лице и заема централно място в системата за 

контрол на направените искания. При административната процедура основна роля по 

контрола има Националната комисия за контрол на разузнавателните техники, 

която е независим административен орган. Тя гарантира, че техниките за събиране на 

разузнавателни данни се прилагат на национална територия в съответствие със закона. 

В Германия съществуват особености по отношение на негласния контрол върху 

комуникациите. Страната се състои от 16 провинции, които са относително 

самостоятелни – на федерално равнище се вземат решения, свързани основно с отбраната 

и външната политика. В провинциите контролът се осъществява от съдебната власт на 

провинцията, която издава и разрешенията.  
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Интересна е организацията по реализация на мониторинга на комуникациите в 

Швейцария. Конфедерацията е създала и поддържа Служба за наблюдение на пощите и 

далекосъобщенията (Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs). Тя 

изпълнява своите функции самостоятелно, работата й се ръководи от инструкции и е 

подчинена на Федералния департамент по правосъдие и полиция само административно. 

Службата има едновременно изпълнителски и контролни функции.  

В България по ЗСРС оперативният контрол върху прилагането и използването на 

специалните разузнавателни средства се осъществява от  председателя на Държавна 

агенция "Технически операции", председателя на Държавна агенция "Национална 

сигурност" или министъра на вътрешните работи, в зависимост от това кой прилага и 

използва оперативните способи. Националното бюро за контрол на специалните 

разузнавателни средства е независим държавен орган, който осъществява наблюдение 

на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни 

средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез специални 

разузнавателни средства, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу 

незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства. Комисията за 

защита на личните данни (КЗЛД) е наблюдаващ орган относно сигурността на 

данните, съхранявани съгласно ЗЕС. Като наблюдаващ орган комисията упражнява 

надзор върху дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги. 

Очертани са основните разлики в контролните органи по използване на данните 

от СРС и трафика у нас с тези в другите изследвани страни, а именно: 

• На първо място, както бе вече подчертано, в нито една от другите анализирани 

страни не се прави разлика между двата източника на информация (оперативни способи 

и трафични данни) и те се разрешават за използване в едни и същи нормативни 

документи. По тази причина, на практика, контролните органи са едни и същи. 

• Второ, контролът в другите изследвани страни е възложен изключително на 

съдебни органи: в САЩ на федерално равнище се осъществява от Главния прокурор и 

Администрацията на съдилищата, а при наблюдение на външните сили – на Съда за 

наблюдение на чуждите разузнавания (FISC);  във Великобритания – от съдебните 

комисари, начело с комисар по правомощия при разследване, както и Трибунал, който е 

единственият подходящ съдебен орган по смисъла на Международната конвенция за 

защита правата на човека; във Франция – от Националната комисия за контрол на 

разузнавателните техники, състава на която е много точно определен, с оглед 
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представителство и квалификация на нейните членове. В Германия и Швейцария като 

федерации от провинции (кантони) контролът е предоставен на съдебната власт, която 

дава разрешенията. 

• Трето, единствено в България има два контролни органа – Национално бюро за 

контрол на специалните разузнавателни средства и Комисия за защита на личните данни. 

При това Националното бюро, както показва практиката, е с непрецизно изяснен състав, 

а КЗЛД – без възможност да следи за законосъобразно искане и използване на 

трафичните данни. 

В параграф 4.7 е разгледан въпроса за финансово осигуряване на дейностите 

по негласно придобиване на информация при разследването на престъпни 

посегателства, като е направено сравнение на съответните практики в  САЩ и 

разглежданите европейски държави с тази в България.   

В Съединените щати при наказателно преследване на лица от САЩ и при 

използването на пен-регистър или устройство за улавяне и проследяване доставчикът на 

кабелна или електронна услуга, който е предоставил улеснения или техническа помощ, 

трябва да бъде разумно компенсиран за такива разходи, направени при предоставянето 

на такива съоръжения и помощ49. Същото се отнася и при предоставяне на данни, 

съхранени в електронната мрежа. 

Във Великобритания Законът за правомощия при разследване в своя чл. 249 

също регламентира плащания за разходите, които операторите правят за съответствие на 

своята дейност, с изискванията на закона. На първо място, когато изпраща до тях 

уведомления за съхранение на данните, държавният секретар трябва да гарантира, че са 

в сила разпоредби за осигуряване на телекомуникационните и пощенските оператори да 

получат подходяща компенсация по отношение на съответните разходи, които 

държавният секретар счита за подходящи. За целите на изпълнение на този член от 

закона държавният секретар може да извършва или да организира извършването на 

плащания със средства, предоставени от Парламента. 

Подобна е практиката и във Франция. В чл. R 92, т. 9 от НПК към разходите, 

свързани с наказателното правосъдие и полицията са включени разходи, произтичащи от 

действия, извършени за изпълнение на съдебни заявки, с използване на определени 

техники за разследване и наблюдение.  

                                                           
49 18 U.S. Code § 3125.Emergency pen register and trap and trace device installation 
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Във Федерална република Германия въпроса за компенсиране на финансовите 

и ресурсни разходи, направени от телекомуникационните оператори, е решен съвсем 

накратко в § 113а (2) от Закона за телекомуникации (Telekommunikationsgesetz - TKG). 

Организациите, които са задължени да съхраняват данните, трябва да бъдат адекватно 

обезщетени, доколкото това изглежда необходимо за предотвратяване или компенсиране 

на неоправдани трудности. 

 В Швейцария е решено, на издаващия орган за описаната информация да се 

направи адекватна компенсация за разходите на всяко наблюдение. Федералният съвет 

регламентира компенсирането и определя таксите за направените служебни разходи от 

доставчиците. Поръчващият орган плаща такса, състояща се от такса за изпълнение на 

услугата и обезщетението за услугите на задължените да сътрудничат.  

В България, за разлика от всички други изследвани страни, въпроса за адекватно 

обезщетяване на телекомуникационните оператори за финансовото и ресурсно 

осигуряване на изискванията на ЗЕС по съхраняване и предоставяне при необходимост 

на трафичните данни на разследващите органи не е решен в нито един нормативен акт.  

За първи път този въпрос е повдигнат през 2012 г. от автора на настоящото 

дисертационно изследване50. По предложение на Държавна агенция „Технически 

операции“ със Закона за допълнение и изменение на Закона за специалните 

разузнавателни средства (СРС), публикуван в ДВ бр. 70  от 9 август 2013 год. в чл. 1 е 

въведена нова алинея (3), която гласи: „При използване и прилагане на специални 

разузнавателни средства се прилага принципът на финансовата обвързаност.“ При 

изготвянето на проектобюджетите за 2014 година няма  актуална утвърдена методология 

за остойностяване на СРС, няма и акт на Министерския съвет по чл. 20а от ЗСРС. По тази 

причина Народното събрание решава влизането в сила на разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и 

чл. 20а да бъде отложено за 1 януари 2015 година51. В този срок може да се даде 

възможност на изпълнителната власт, заедно с експерти от новосъздадената ДАТО да 

бъдат извършени необходимите изследвания и да се изготвят, въз основа на тях, 

съответни разчети за прилагането на този така важен допълнителен принцип за контрол 

на СРС в Република България. За съжаление, впоследствие тази възможност окончателно 

отпадна.  

                                                           
50 Савов, Илин. Взаимодействие и координация между СДОТО и оперативните служби на МВР и ДАНС 
при прилагане на специални разузнавателни средства. Дисертация. София: Акад. на МВР, 2012. 201 л. 
51 Закон за специалните разузнавателни средства ...изм. ДВ, бр. 111 от 27 декември 2013 г. 
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134163459    
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В параграф 4.8 са дефинирани  особеностите при организацията на дейности, 

свързани с негласните практики за получаване на информация. Анализирани са 

практиките във Великобритания, Швейцария и България.  

Във Великобритания съгласно Закона за правомощия при разследване от 2016 г. 

е създаден Технически консултативен съвет (Technical Advisory Board - ТАВ).  

Техническият  консултативен съвет се състои от лица, определени от държавния 

секретар. В съвета се включват лица, които представляват интересите на операторите, на 

които ще бъдат наложени задължения по силата на известия за запазване и лица, които 

представляват интересите на органите, имащи право да искат издаването на съдебни 

заповеди. Техническият консултативен съвет (TAB) съветва министъра на вътрешните 

работи относно това дали задълженията, наложени на доставчиците на комуникационни 

услуги, съгласно условията на Регламента на Закона за разследващите правомощия, са 

разумни. Съветът е консултативен междуведомствен публичен орган, организиран от 

Министерството на вътрешните работи. В него се обсъждат и оплаквания от 

операторите, свързани с изпратени до тях известия за съхранение на данни. 

В Швейцария Федералния департамент по правосъдие и полиция (FDJP) е създал 

консултативен орган, който включва представители на FDJP, службата за мониторинг на 

пощите и далекосъобщенията (Dienst für die Überwachung des Post- und 

Fernmeldeverkehrs), кантоните, правоприлагащите органи, Федералната разузнавателна 

служба (FIS) и доставчиците на пощенски и телекомуникационни услуги. 

В България подобен консултативен орган, който очевидно може да бъде много 

полезен за регулиране на взаимоотношенията между правоприлагащите органи и 

телекомуникационните оператори, липсва в нашите нормативни актове. 

В параграф 4.9 са представени резултатите от проведено емпирично 

социологическо изследване (ЕСИ) относно достъпа до трафични данни при 

разкриване и разследване на престъпления.  

Проучването е направено с помощта на анкетния метод.  Целта на проучването 

е да събере, обработи и анализира емпирична и друга информация, която да разкрие 

проблемите и тенденциите за използване на негласно придобитата информация при 

защита на националната сигурност и борбата с престъпността. Задачите на емпиричното 

социологическо изследване (ЕСИ), когато се изследват проблемите и недостатъците в 

нашето законодателство и ползвайки световния опит, е да се предложат насоки за 

неговото усъвършенстване и развитие. 
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Анкетирани са действащи държавни служители от МВР, ДАНС и прокуратурата. 

Анкетата е анонимна, за да се даде възможност за независимо изразяване на мнението и 

в нея участват 59 служители на правозащитните и правоохранителните органи. По всеки 

от въпросите и отговорите е предоставена възможност анкетираните да изложат доводи 

в подкрепа на своите виждания. 

Въпросите, които са създадени и описани във въпросника (приложение 1 към 

дисертационния труд), следват актуалните проблематики в дейността по използване на 

трафичните данни при разследване на престъпления. На основание на анализа на 

отговорите на участвалите в анкетата служители от разследващите органи са направени 

следните изводи и предложения: 

А) Преобладаващата част от анкетираните считат, че е целесъобразно да се 

направят промени в нашето законодателство, които да доведат до: 

• да се увеличи срока за съхраняване на трафичните данни от 

телекомуникационните оператори от шест на дванадесет месеца;  

• да се намали размера на наказанието от НК, при което могат да се изискват 

трафични данни, при разследване на престъпления; 

• да се разреши получаването на информация за трафичните данни в 

перспективен план. Срокът на разрешението трябва да бъде ограничен, с възможност за 

продължаване; 

• да се въведе законодателна възможност за изискване, към 

телекомуникационните оператори, за определяне местоположението на обект на 

контрол, с по-голяма точност от досега предоставения административен адрес на 

базовата станция; 

• на мобилните оператори да бъде вменено задължението да съхраняват 

информация за всяко регистриране на мобилните телефони от клетките, в чиито обхват 

се намират. 

Б) Целесъобразно е създаването на консултативен междуведомствен орган, 

включващ представители на всички разследващи органи (МВР, ДАНС, прокуратура), 

трите основни мобилни оператори и представители на кабелните оператори, в който да 

се обсъждат и предлагат решения по всички въпроси, свързани с подобряване на 

дейността по предоставяне на трафични данни при разследване на престъпления. 

В параграф 4.10 са дадени предложения за промени в българското 

законодателство  с оглед подобряване ефективността от използване на трафични 
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данни в процеса на противодействие на престъпността. Дадените от автора 

предложения за промени са синтезирани по-долу: 

Първо, да се изготви и предложи нов закон, обединяващ изискванията на Закона 

за специалните разузнавателни средства и Закона за електронните съобщения за 

негласно получаване на информация при разследване на престъпления, под примерното 

наименование „Закон за специалните разузнавателни техники“, който да регламентира 

всички дейности на оперативно-издирвателните и разследващи органи в това 

направление. 

Второ, целесъобразно е новия закон да има нова структура в сравнение със ЗСРС. 

Всеки оперативен способ да бъде регламентиран в отделен раздел, в който да се даде: 

• определение (дефиниция) на способа – в което да се посочат  основните му 

характеристики; 

• престъпленията, за които може да се прилага; 

• основните елементи на процедурата за прилагане на способа – орган, който дава 

разрешение, срокове за прилагането му  и т.н. 

Подобна структура увеличава обема на закона, но позволява да се отчита неговата 

специфика. Не всички оперативни способи представляват еднакво нарушаване на 

правата на човека и неговите основни свободи. Освен това, такава структура на закона е 

много удобна за ползване и изучаване от служителите в оперативно-издирвателните 

органи. В един раздел са всички основни правила за прилагане на всеки способ.  

Трето, контролът по прилагане на всички оперативни способи, включително и по 

получаването на трафичните данни, да се възложи на орган с функции и задачи, подобни 

на Националното бюро за контрол на СРС. Практиката е доказала, че контролът върху 

разузнавателните техники за разследване е възможен само от орган (комисия, бюро, 

комитет) с много широки правомощия за достъп до секретната информация на 

оперативно-издирвателните и разследващи служби. КЗЛД може и в бъдеще да 

контролира защитата на личните данни от телекомуникационните оператори, което 

единствено на практика прави и сега. 

Четвърто, на основание резултатите от емпиричното социологическо 

изследване и опита на другите изследвани страни да се предложат следните основни 

промени в нашето законодателство, осигуряващи достъп до трафичните данни при 

разследване на престъпления: 
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А) изменение на срока за съхраняване на трафичните данни от 

телекомуникационните оператори от шест месеца (съгласно чл. 251б от ЗЕС) на 12 

месеца; 

Б) да се промени изискването в чл. 251б (2) „Данните по ал. 1 се съхраняват за 

нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на 

тежки престъпления...“ с необходимостта данните да се съхраняват за нуждите на 

националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на подробно 

описани в закона престъпления; 

В) целесъобразно е част от по-обемните регламентации да бъдат изведени като 

приложения на закона. Това позволява разпоредбите на законите да остават относително 

постоянни, а се засягат при промени преди всичко приложенията. Подобна полезна 

практика има във Великобритания и Франция; 

Г) вместо задължението за съхраняване на „установяване на идентификатор на 

ползваните клетки“ (чл. 251б ал. 1, т. 6) да се възложи на операторите, определяне на 

местоположението със средно квадратична и максимална погрешност в метри при 

определена вероятност в двата случая ; 

Д) да се даде възможност за получаване на трафични данни не само в 

ретроспективен, но и в перспективен план. 

Пето, да се създаде междуведомствен Технически консултативен съвет, 

включващ представители на основните оперативно-издирвателни органи: МВР, ДАНС, 

прокуратурата и ДАТО, на трите основни мобилни оператори: А1, Теленор, БТК и 

представители на най-големите кабелни оператори. 

Шесто, да се създаде Технологичен консултативен съвет (комитет), подчинен 

на председателя на органа за контрол на специалните разузнавателни средства. Това се 

налага поради изключително бързото развитие на комуникационните техники. 

Седмо, да се предвиди адекватно обезщетение, което трябва да бъде изплатено за 

разходите, направени от задължената страна (операторите) при изпълнение на 

изискванията за съхранение на трафичните данни, доколкото това е необходимо за 

предотвратяване или компенсиране на неоправдани за тях трудности и разходи. 

Действителните направени разходи трябва да са решаващи за изчисляването на 

обезщетението.  

Параграф 4.11 представя следните основни изводи и получени резултати от 

изследването в дисертационния труд: 
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• Проследен е генезиса на развитие на процеса на прилагане на трафични данни 

в борбата срещу престъпността. 

• По подходящ начин са съчетани в дисертационния труд теоретична основа, 

нормативна и емпирична база на изследването. 

• Приложен е авторски подход към изследването на теоретичните и практически 

проблеми на използването на трафичните данни в борбата срещу престъпността. 

• С помощта на ретроспективни изследвания са установени закономерности при 

използването на трафичните данни в борбата срещу престъпността. 

• Проучен и анализиран е, в различни аспекти, българския и чуждестранен опит 

при прилагането на трафичните данни в борбата срещу престъпността. 

• Анализирано и обобщено е обективното състояние на процеса на прилагане на 

трафичните данни в борбата срещу престъпността у нас. 

• Изяснени са терминологичните различия при използването на понятийния 

апарат в изследването. 

• Разширен е спектъра на знания относно взаимовръзките между социалните, 

правните, организационните и управленски аспекти на прилагането на трафичните данни 

в борбата срещу престъпността. 

• Направен е критичен анализ на съществуващия правен режим на използването 

на трафичните данни в борбата срещу престъпността в България и в други страни. 

• Представени са коректни, валидни и надеждни резултати от самостоятелно 

изследване и изводи в съответствие с целта и задачите на изследването. 

• Направен е задълбочен, критичен и комплексен анализ на състоянието на 

проблемите по използването на трафичните данни в борбата срещу престъпността. 

В заключение може да се каже, че формулираната научна теза е доказана 

напълно, последователно, изчерпателно и са решени поставените задачи. Получените 

научни и научно-приложни резултати в дисертационното изследване са пряко свързани 

с постигането на по-висока ефективност и ефикасност на усилията на разследващите и 

оперативно-издирвателни органи в борбата срещу престъпността. 

 

IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Като резултат от извършената проучвателна, изследователска и емпирична работа 

по дисертационния труд, открояваме следните научни и научно-приложни приноси: 
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1. Направено е системно, комплексно и детайлно изследване на организацията и 

управлението на процеса на използване на трафични данни в борбата срещу 

престъпността.  

2. За първи път е направено пълно и мащабно научно изследване, което включва 

интегрирани знания от четири научни области – управление, право, социология и 

сигурност. 

3. Идентифицирани са проблемите, свързани с използването на трафични данни 

в борбата срещу престъпността и са направени предложения за тяхното решаване. 

4. Предложен и реализиран е оригинален научен подход, който съчетава 

комплекс от приложени в дисертационния труд подходи и методи на изследване. 

5. Разкрити са тенденциите в развитието на процеса на използване на трафични 

данни в борбата срещу престъпността. 

6. Предложена и реализирана е оригинална авторска методика, която дава 

възможност да се изследва, анализира и усъвършенства процеса на използване на 

трафични данни в борбата срещу престъпността. 

7. За първи път в научната литература е дадено определение на понятието 

„трафични данни“ в контекста на съдържанието на понятието „информация“.  

8. Направени са научно-обосновани, конкретни и практически приложими 

предложения за усъвършенстване на процеса на прилагане на трафични данни в борбата 

срещу престъпността. 

9. На основата на направения научен анализ и практическо изследване са 

посочени тенденциите и направленията, по които следва да се развива и усъвършенства 

процеса на използване на трафични данни в борбата срещу престъпността.    

 


