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Монографичната разработка е посветена на криминологичните проб-

леми на престъпността в сферата на електронните платежни инструменти.   
Направена е характеристика на тази престъпност в САЩ, европей-

ски и други страни. Проучени и анализирани са тенденциите, актуалното 
състояние и нейната структура в България, степента ⇑ на латентност, дейс-
тващите криминогенни фактори и очакваните изменения. Изведени са 
особеностите на извършителите и жертвите на престъпни деяния. Разгле-
дани са характерните типове български организирани престъпни групи и е 
проучено участието им в извършването на престъпления с банкови карти в 
страната и други държави. 

Систематизирани са способите за извършване на престъпления чрез 
употреба на истински или подправени банкови карти и технически средс-
тва и чрез придобиване и използване на данни от електронни платежни 
инструменти в локална и мрежова среда. 

Изследвани са проблемите на противодействието на престъпността, 
осъществявано от банкови институции и сдружения, както и предприема-
ните от тях превантивни мерки. Анализирана е дейността на полицията за 
превенция на престъпността в сферата на електронните платежни инстру-
менти. Формулирани са препоръки за подобряване на полицейската пре-
венция. 

Авторите изказват благодарност на колегите от сектор 
“Фалшификации” при ГДБОП-МВР и от сектор “Финансово-кре-
дитна система и застраховане” на отдел “Икономическа полиция” 
при ГДКП-МВР за оказаното съдействие в процеса на изследване-
то, както и на анкетираните полицейски служители и разследващи 
полицаи за проявената отзивчивост и отделеното  време. 

Авторите благодарят сърдечно на рецензента на разработ-
ката доц. Й. Пенев, д-р,  и на участниците в обсъждането ⇑ за 
компетентните бележки и препоръки. 

 



 
 

3 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

 
УВОД............................................................................................................... 8 
 
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННИ  
ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ЗЛОУПОТРЕБИ С ТЯХ .................... 13 
 
ПРАВНА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕТОДИ  
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ................................................................................. 25 
 
ГЛАВА  ПЪРВА 
КРИМИНОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ПРЕСТЪПНОСТТА, СВЪРЗАНА С ЕЛЕКТРОННИ 
ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ...................................................... 29 
§1. Явлението в света .................................................................................... 29 

1. Разпространение, щети и тенденции ................................................ 29 
2. Особености на престъпленията с електронни платежни 

инструменти ...................................................................................... 32 
3. Международна организирана престъпност в сферата  
    на електронните банкови услуги ...................................................... 34 

§2. Състояние на престъпността, свързана с електронни  
      разплащателни инструменти, в България .............................................. 37 

1. Размери и тенденции на регистрираната престъпност ................... 37 
2. Латентност на престъпността ........................................................... 49 

§3. Структура на престъпността в сферата на електронните  
      разплащателни услуги ............................................................................. 55 

1. Структура по вид на престъпленията  ............................................. 55 
2. Териториална структура.................................................................... 60 

2.1. Структура по области ................................................................ 60 
2.2. Структура по вид на населените места .................................... 62 

3. Структура по конкретно местоизвършване 
    на престъпленията ............................................................................. 62 
4. Структура по видовете електронни  
    платежни инструменти ...................................................................... 65 

§4. Съучастие при престъпленията с електронни платежни  
      инструменти. Организирана престъпност ............................................. 66 
§5. Характеристика на извършителите и жертвите на  
      престъпления с електронни платежни инструменти ............................ 81 

1. Извършители на престъпления ......................................................... 81 
2. Жертви на престъпления ................................................................... 92 

 



 
 

4 

§6. Прогностични виждания за тенденциите на престъпността  
      в сферата на електронните банкови услуги .......................................... 96 
Акценти по Глава първа .............................................................................. 101 

 
ГЛАВА  ВТОРА 
СПОСОБИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИ  
ДЕЯНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ 
ИНСТРУМЕНТИ ............................................................................. 113  
§1. Способи за извършване на престъпления чрез използване  
      на истински или подправени електронни платежни  
      инструменти и чрез технически средства  .......................................... 113 
§2. Способи за придобиване и използване на данни от  
      електронни платежни инструменти чрез световната  
      компютърна мрежа “Интернет”  .......................................................... 126 
Акценти по Глава втора   ............................................................................ 134 
 
ГЛАВА  ТРЕТА 
ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, 
СВЪРЗАНА С ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ  
ИНСТРУМЕНТИ  ............................................................................ 137 
§1. Криминогенни фактори, благоприятстващи извършването  
      на престъпления с електронни платежни инструменти  .................... 137 
§2. Противодействие на престъпността, осъществявано  
      от банкови институции и сдружения  .................................................. 167 
§3. Полицейска превенция на престъпността с  
       електронни платежни инструменти ............................. ................... ...182 

1. Структури в МВР, осъществяващи противодействие  
    на престъпността, свързана с електронни платежни 
    инструменти ..................................................................................... 182 
2. Информационно обезпечаване ....................................................... 183 
3. Състояние на полицейската превантивна дейност ....................... 196 

Акценти по Глава трета   ............................................................................ 207 
 
ПРЕПОРЪКИ за подобряване на полицейската превенция на 
престъпността в сферата на електронните платежни  
инструменти и повишаване на нейната ефективност  ............................. 216 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ  ................................................................................. 222    
 
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА ............................................................ 238 
 
 



 
 

5 

CONTENTS 
 

INTRODUCTION ........................................................................................ 8 
 
BASIC CONCEPTS RELATED TO ELECTRONIC PAYMENT 
INSTRUMENTS AND ABUSE WITH THEM .............................................. 13 
 
LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC MEANS  
OF PAYMENT ................................................................................................ 25 
 
CHAPTER ONE 
CRIMINOLOGICAL CHARACTERIZATION OF CRIME 
RELATED TO ELECTRONIC PAYMENT INSTRUMENTS ...... 29 
§1. The phenomenon around the world ........................................................... 29 

1. Spread, damages, and tendencies .......................................................... 29 
2. Peculiarities of crime with electronic payment instruments ................. 32 
3. International organized crime in the sphere 

 of electronic banking services .............................................................. 34 
§2. State of crime related to electronic payment instruments  

around the world ....................................................................................... 37 
1. Rates and tendencies of registered crime .............................................. 37 
2. Latency of crime ................................................................................... 49 

§3. Structure of crime in the sphere of electronic  
payment instruments ................................................................................. 55 
1. Structure by crime type ......................................................................... 55 
2. Territorial structure ............................................................................... 60 

2.1. Structure by regions ....................................................................... 60 
2.2. Structure by type of inhabited places ............................................. 62 

3. Structure by specific locale of crime ..................................................... 62 
4. Structure by types of electronic payment instruments .......................... 65 

§4. Participation in crimes with electronic payment instruments.  
      Organized crime ........................................................................................ 66 
§5. Characterization of perpetrators and victims of crimes  

with electronic payment instruments ........................................................ 81 
1. Perpetrators of crimes ........................................................................... 81 
2. Victims of crimes .................................................................................. 92 

 



 
 

6 

§6. Predictions for the tendencies of crime related  
to electronic banking services ................................................................... 96 

Main focuses in Chapter One ........................................................................ 101 
 
CHAPTER TWO 
MEANS OF CONDUCTING CRIMINAL OFFENCES  
RELATED TO ELECTRONIC PAYMENT  
INSTRUMENTS ....................................................................................... 113 
§1. Means of conducting crimes using genuine or forged  

electronic payment instruments and technical devices ........................... 113 
§2. Means of acquiring and using data from electronic payment instruments via 

the global computer network Internet ..................................................... 126 
Main focuses in Chapter two ......................................................................... 134 
 
CHAPTER THREE 
PREVENTION OF CRIME RELATED TO  
ELECTRONIC PAYMENT INSTRUMENTS .................................. 137 
§1. Criminogenic factors contributing to committing crimes  

with electronic payment instruments ...................................................... 137 
§2. Counteraction to crime carried out by bank institutions  

and corporations ...................................................................................... 167 
§3. Police prevention of crime with electronic  

payment instruments ............................................................................... 182 
1. Structures within MoI counteracting crime related 

          to electronic payment instruments ....................................................... 182 
2. Information provision ......................................................................... 183 
3. State of police preventive activity ....................................................... 196 

Main focuses in Chapter Three ...................................................................... 207 
 
RECOMMENDATIONS for improving police prevention  
of crime in the sphere of electronic payment instruments  
and increasing its efficiency .......................................................................... 216 
 
APPENDIXES ............................................................................................ 222 

REFERENCES ............................................................................................ 238 

 



 
 

7 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

АД   акционерно дружество 
AMEX    American Express 
АТМ    Automated Teller Machine 
БНБ   Българска народна банка 

БАСКР  Българска асоциация за сигурност при картовите 
 разплащания  

ГДБОП    Главна  дирекция “Борба с организираната престъпност” 
ГДКП   Главна  дирекция “Криминална полиция” 
ГКПП   Граничен контролно-пропускателен пункт 
ДСК    Държавна спестовна каса 
ДВ    Държавен вестник 
ДП   досъдебно производство 
ДСПИА   Дирекция “Стратегическо планиране, информация и анализ” 
ЕАД  Еднолично акционерно дружество 
ЕИО  Европейска икономическа общност 
ЕО    Европейски общности 
ЕООД    еднолично дружество с ограничена отговорност 
ЕПИ   електронен платежен инструмент 

ЗППЕПИПС     Закон за паричните преводи, електронните платежни  
 инструменти и платежни системи 

ЗПУПС    Закон за платежните услуги и платежните системи 
ИКТ  Институт по компютърни технологии 
ИСТ  Институт за специална техника 
ЛПОИ    лице, представляващо оперативен интерес 
МВР    Министерство на вътрешните работи 
НК   Наказателен кодекс 
НСлС    Национална следствена служба 
НСС  Национална служба за сигурност 
ОББ   Обединена българска банка 
ОДМВР    областна дирекция на МВР 
ОПГ  организирана престъпна група 
ОР   оперативен работник 
ПГ   престъпна група 
ПИН код Персонален идентификационен номер код 
ПОС/POS    Point of Sale/Point of Service 
РУМВР   районно управление на МВР 
СБОП   сектор “Борба с организираната престъпност” 
СДВР   Столична дирекция на вътрешните работи 
СИП   сектор “Икономическа полиция” 
СтСлС   Столична следствена служба 
ТБ   търговска банка 

 



 
 

8 

 
УВОД 

 
Изследването на тема “Престъпност в сферата на електронните 

платежни инструменти” е проведено по поръчка на Главна дирекция 
“Борба с организираната престъпност”-МВР и отдел “Икономическа 
полиция” при Главна дирекция “Криминална полиция”-МВР. 

Престъпленията, извършвани с използване на банкови карти 
или с данни от тях, са сравнително нова форма на финансова прес-
тъпност, появила се през втората половина на ХХ век с внедрява-
нето на електронните средства за безналични плащания. Злоупотре-
бите с електронни платежни инструменти са съществен елемент на 
съвременната транснационална организирана престъпност и важен 
източник за финансирането ѝ. Въпреки предприеманите мерки за 
превенция и контрол, явлението нараства с бързи темпове и пред-
ставлява сериозна заплаха за паричните активи на законните карто-
държатели, за сигурността на безкасовите плащания, електронното 
банкиране и електронната търговия и в по-общ план – за стабил-
ността на банковите системи, националните стопанства и глобална-
та икономика. 

Целта на изследването е да се проучи и анализира състояние-
то на престъпността, свързана с електронни платежни инструменти, 
като ново явление в българската криминална действителност и да се 
изготвят препоръки за ефективно осъществяване на превантивна 
дейност на полицията за нейното ограничаване. С оглед на това не-
говото провеждане подпомага изпълнението на една от основните 
задачи, заложени в приоритетите на МВР за последните години – 
активно противодействие на организираната престъпност и ограни-
чаването на криминалните пазари, свързани с фалшифициране, тра-
фик и разпространение на разплащателни средства. 

В съответствие с целта на проучването са реализирани след-
ните изследователски задачи. 

• Направена е характеристика на престъпността, свързана с 
електронни платежни инструменти, в САЩ, европейски и други 
страни. Проучени и анализирани са тенденциите, актуалното състоя-
ние и структурата на изследваната престъпност в България, степента 
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ѝ на латентност, действащите криминогенни фактори и очакваните 
изменения. Изведени са характеристичните особености на извърши-
телите и жертвите на престъпни деяния с ЕПИ. 

• Направена е характеристика на явлението като елемент на 
международната организирана престъпност. Отграничени са отдел-
ните типове български организирани престъпни групи и е проучено 
участието им в извършването на престъпления с електронни бан-
кови карти в страната и в други държави, както и връзките им с 
международни престъпни структури. 

• Систематизирани са способите за извършване на престъпле-
ния чрез използване на истински или подправени банкови карти и 
чрез придобиване и използване на данни от електронни платежни 
инструменти в локална и мрежова среда. 

• Изследвани и анализирани са проблемите на противодей-
ствието на престъпността, осъществявано от банкови институции и 
сдружения, както и предприеманите от тях превантивни мерки. 

• Проучено и анализирано е състоянието на информационно-
то обезпечаване на полицейската превенция на престъпността в сфе-
рата на ЕПИ и на видовете полицейска превантивна дейност.  

Проведеното изследване има два обекта.  
• Престъпността, свързана с електронни платежни инстру-

менти – това е съвкупността от извършените на територията на стра-
ната престъпления по следните текстове от Наказателния кодекс: 

 изготвяне на неистински или преправяне на истински 
платежни инструменти (чл. 243, ал. 2, т. 3 НК); 

 прокарване в обращение, придобиване или служене с под-
правени платежни инструменти със знанието, че са подправени, или 
пренасяне през граница на такива инструменти (чл. 244, ал. 1 НК); 

 държане в големи количества на подправени платежни 
инструменти (чл. 244, ал. 2 НК); 

 приемане на подправени платежни инструменти и съзна-
телното им прокарване в обращение, след като се узнае, че са такива 
(чл. 245 НК); 

 приготовление за подправка на платежни инструменти, 
или сдружаване с такава цел или за разпространяване на подправени 
платежни инструменти  (чл. 246, ал. 1 НК); 
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 изготвяне, придобиване, пазене или укриване на пред-
мети, материали, оръдия, компютърни програми или елементи за 
защита, за които се знае, че са предназначени или че са послужили 
за подправка на платежни инструменти (чл. 246, ал. 3); 

 несъобщаване за извършване на престъпления по чл. 243 
и 244 от НК (чл. 248 НК); 

 използване на платежен инструмент или данни от такъв 
инструмент без съгласието на титуляра, ако деянието не съставлява 
по-тежко престъпление (чл. 249, ал. 1 НК); 

 изготвяне, монтиране или използване на техническо 
средство, за да се придобие информация за съдържанието на плате-
жен инструмент (чл. 249, ал. 3 НК); 

 съхраняване или предоставяне другиму на такава инфор-
мация (чл. 249, ал. 4 НК); 

 кражба, извършена по специален начин (чрез платежен 
инструмент) (чл. 195, ал. 1, т. 4 НК). 

• Дейността на оперативно-издирвателните органи за борба 
с организираната престъпност, Икономическа и Гранична полиция 
по превенция на престъпността, свързана с електронни разплаща-
телни инструменти: организация, осъществяване, ефективност.  

Методиката за събиране на емпиричната изследователска 
информация включва следните методи. 

• Проучване на документи – нужните данни и информация са 
извлечени от изброените по-долу източници: 

 международни и европейски правни документи и нацио-
нални нормативни актове, отнасящи се до изследваното явление и 
неговото противодействие;  

 вътрешноведомствени ръководни документи, регламенти-
ращи дейността на органите на МВР в областта на противодействи-
ето на престъпността, свързана с  електронни платежни средства; 

 статистически бюлетини и други материали с данни за ре-
гистрираната и разкритата престъпност в България и други страни; 

 аналитични и други материали, отразяващи дейността на 
специализираните полицейски звена по линия на престъпления с ЕПИ; 

 материали, съдържащи информация за организирани 
престъпни групи, действащи на територията на България, извър-
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шили престъпления – предмет на изследване; 
 материали, получавани по линия на полицейския между-

народен обмен по изследваните проблеми и конкретно отнасящи се 
до взаимодействието на българските служби със специализирани 
чуждестранни полицейски органи, както и с международните поли-
цейски организации; 

 формализирано (с въпросник) проучване на архивни опе-
ративни материали, водени за разкриване и документиране на прес-
тъпления с ЕПИ: изцяло са проучени 14 материала; частични данни 
са извлечени от 18 материала на сектор “Фалшификации” при 
ГДБОП, отдел “Икономическа полиция” при ГДКП, СДВР и ОДМВР; 

 досъдебни производства – проучени са изцяло или частич-
но 15 заключителни постановления от следствени дела, водени от 
НСлС, СтСлС, и ДП, водени от разследващи полицаи; 

 специализирана литература, журналистически публика-
ции и интернет материали по изследваните проблеми. 

• Анкета – анкетирани са: 
 служители от централните, столичните и областните 

звена за борба с организираната престъпност, Икономическа и Гра-
нична полиция, работещи по линия на престъпления с ЕПИ – проу-
чено е мнението на 66 ОР относно състоянието на престъпността и 
осъществяването на оперативно-издирвателна дейност за превенция 
и разкриване на престъпления, освен това с въпросник са събрани 
данни от 53 приключени полицейски преписки за регистрирани/раз-
крити престъпления с ЕПИ, извършителите, пострадалите лица и по 
въпроси за оперативната работа по случаите (данните се отнасят за 
периода юни 2004 г. – юли 2007 г.; 

 разследващи полицаи, водили дела за престъпления с 
ЕПИ – проучено е мнението на 40 души относно състоянието на 
престъпността, свързана с електронни платежни инструменти, и 
проблемите  при осъществяване на взаимодействие с оперативно-из-
дирвателните органи. С въпросник е събрана информация от 40 при-
ключени досъдебни производства (данните се отнасят за периода 
юни 2004 г. – юли 2007 г. 

• Неформализирани беседи – чрез беседи с ръководни и други 
служители от ГДБОП, Икономическа полиция и Гранична полиция, 
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Института по специална техника-МВР и други структури на МВР, 
разследващи полицаи и органи на съдебната власт е изяснена и 
детайлизирана наличната информация. 

Методиката за обработване и анализ на събраните съобраз-
но целта и задачите на изследването емпирични данни по отноше-
ние противодействието на престъпността, свързана с електронни 
платежни средства, включва метода на статистическите групировки 
и показатели, сравнителен анализ и останалите методи на формална-
та логика. 
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ,  

СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ 
И ЗЛОУПОТРЕБИ С ТЯХ 

 
1. Понятия,  свързани с банкови операции  
     и платежни системи 
Пари – общоприето средство за заплащане на стоки и услуги. 
Паричен превод – прехвърляне на парични средства в полза 

на получател въз основа на преводно нареждане, подадено от наре-
дител и прието от изпълняваща институция. 

Безналичен превод – паричен превод, извършен чрез задъл-
жаване сметка на наредителя и/или заверяване сметката на получа-
теля. 

Презграничен превод е превод на суми в национална или 
чуждестранна валута по нареждане на клиент на една изпълняваща 
институция в полза на клиент на друга изпълняваща институция, 
като двете институции се намират в различни държави. 

Преводно/платежно нареждане – разпореждане в писмена 
или електронна форма от наредителя към изпълняваща институция 
да извърши превод. 

Платежна система – система, която осигурява извършването 
на преводи между участниците в нея.  

Платежен инструмент – средство, което позволява самостоя-
телно или във връзка с друго средство да се прехвърлят пари или па-
рични стойности. 

Електронен платежен инструмент – платежен инструмент, 
позволяващ достъп до електронно регистрирани или съхранени пари 
и даващ възможност да се извършват депозити, преводи, теглене на 
пари в брой, зареждане и отнемане на парична стойност и/или други 
операции посредством електронни или други технически способи. 

Видове електронни платежни инструменти: 
• платежни инструменти за отдалечен достъп – инстру-

менти, позволяващи на оправомощени държатели да получават дос-
тъп до финансови средства по банкови сметки чрез използването на 
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електронни или други технически способи като банкова платежна 
карта и електронно банково платежно заявление, включително при 
дистанционно банково обслужване: 

 дебитна банкова платежна карта – платежна карта, 
позволяваща на оправомощения държател да има дос-
тъп до средства в размер на разполагаемата наличност 
по банковата сметка или до определен лимит; 

 кредитна банкова платежна карта – платежна карта, 
позволяваща на оправомощения държател да има дос-
тъп до средства по предварително договорен кредит; 

 електронно банково платежно заявление – електронен 
способ за подаване на платежно заявление от титуляр 
на банкова сметка; 

• инструменти за електронни пари – презаредими платеж-
ни инструменти, съхраняващи електронни пари върху електронно 
пособие.  

Електронни пари – парична стойност в електронна форма, 
която представлява вземане към издателя, съхранена е върху инс-
трумент за електронни пари и се приема като средство за разпла-
щане и от лица, различни от издателя. 

Електронно банкиране – система за електронни банкови ус-
луги, при които в реално време съответната банка предоставя на 
своите клиенти дистанционен достъп до средства, поддържани по 
сметките им за извършването на определени операции: извършване 
на преводи в лева и чуждестранна валута в страната и чужбина, по-
купко-продажба на валута, търгуване онлайн и директен дебит (не-
забавно инкасо). 

Банкова сметка – сметката, която банка води за отчитане на 
пари на клиенти, вложени при нея.  

Наличност по банкова сметка – сумата на действителния 
кредитен остатък по дадена сметка. 

Сетълмент – прехвърляне на парични суми между водени в 
БНБ сметки.  

Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) – 
система в БНБ, в която сетълментът на плащанията в левове на те-
риторията на страната се извършва незабавно и индивуално за всяко 
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нареждане за плащане. 
Сметка за сетълмент – разплащателната сметка на участник в 

сетълмента. 
Наличност по сметка за сетълмент – действителната вели-

чина на паричните средства, съхранявани по сметка за сетълмент. 
Акцептиране – писмено съгласие на лицето платец, че ще 

приеме нареждането на издателя на менителницата. Акцептирането 
в менителничното право преминава от издателя върху акцептанта. 
Самият издател се превръща от пряк платец в регресен длъжник, 
като той не може да се освободи от плащането. 

Нетиране – преизчисляване на взаимните задължения на учас-
тниците в националната система за обслужване на плащанията с 
банкови карти, което се извършва на основата на договори между 
страните. 

Интернет банкиране – осъществяване на банкови операции 
въз основа на електронно банково платежно заявление, получено 
през интернет. Дадена банка предоставя на клиента си дистанцио-
нен достъп до средства, поддържани по сметките му при банката, 
посочени от клиента като сметки за интернет достъп за извършва-
нето на следните операции: плащания в лева и чуждестранна валута 
в страната и чужбина, покупко-продажба на валута и директен де-
бит (незабавно инкасо). Банката предоставя на клиента по електро-
нен път информация за състоянието и движението по банковите му 
сметки, регистрирани за интернет достъп, информация за валутни 
курсове, лихвени проценти и др., както и възможност за кореспон-
денция от/до банката и изпращане на други инструкции в свободен 
текст. 

Електронна търговия (е-търговия) – покупко-продажба на 
стоки и услуги в електронна мрежа/интернет, като за сделката меж-
ду купувача и продавача не се създават документи на хартиен 
носител. 

Онлайн режим – режим, при който всяка операция с ЕПИ се 
одобрява незабавно от авторизационна система, към която чрез те-
лекомуникационна среда е свързано терминално устройство, извър-
шващо операцията. 

Система за безкасови плащания – система за плащания, из-
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вършвани чрез банкови карти по електронен път. Тя има условно 
нефинансова и финансова част1. Плащанията се извършват по елект-
ронен път в режим “онлайн” – системата на разплащане с банкови 
карти е организирана и функционира така, че в реално време (за се-
кунди) информира лицето, което извършва трансакцията дали бан-
ката издател одобрява или отказва плащането. 

Участници в безкасово плащане 
От техническа страна в разплащането участват: 
• ПОС терминално устройство – подава и получава инфор-

мацията за конкретната трансакция. 
• Електронната система на БОРИКА – приема, обработва, 

съхранява и предава електронния сигнал, получен от ПОС терми-
налното устройство до банката издател на картата, чрез съответната 
картова организация и обратно дадената авторизация. 

• Електронната система на конкретната за случая картова 
организация – приема, съхранява и предава до банката – издател на 
картата, електронния сигнал по извършената трансакция и обратния 
електронен сигнал по дадената авторизация.  

• Електронната система на банката – издател на картата 
– това е крайното звено, в което постъпва информацията по извър-
шената трансакция. То проверява информацията и изпраща до ПОС 
по обратния път съгласието или отказа за плащане. 

Изброените системи са компютъризирани и работят без учас-
тието на човек – т.е. предаването и проверката на сигнал по трансак-
ция на различните етапи се извършва автоматично.  

От физическа страна, участие на човек е необходимо единс-
твено за въвеждането на данните за базкасово плащане/трансакция 
на ПОС терминала при търговеца. 

Данни, необходими за извършване на трансакция при без-

1  Нефинансовата част включва действия и системи, чрез които по електронен път се отп-
равя искане за плащане и се получава авторизация – съгласие или отказ.  
   Финансовата част включва извършване на банкови преводи, чрез които банката – издател 
на картата, за сметка на картодържателя превежда съответната сума на банката, която об-
служва търговеца, извършил трансакцията.  
   Търговецът, посредством банковата карта на картодържателя, в негово присъствие отп-
равя по електронен път до банката – издател на картата, искане да плати за сметка на кар-
тодържателя сума за продадена стока или услуга. 
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касово плащане – номер на банковата карта, сума на плащането 
(въвеждат се от търговеца или от упълномощено от него лице – ка-
сиер) и ПИН код2 (от картодържателя):  

• номерът на банковата карта се въвежда чрез прокарване 
на магнитната лента на банковата карта през магнитния четец на 
ПОС терминала или ръчно – чрез натискане на бутоните на клавиа-
турата на ПОС терминала (само номер на кредитна банкова карта 
може да се въведе и ръчно);  

• сумата на плащането – чрез бутоните на клавиатурата на 
ПОС терминала, до стотни, в национална валута3; 

• ПИН кодът – чрез бутоните на клавиатурата на ПОС терми-
нала. 

Авторизация на плащане – съгласие или отказ на банката – 
издател на ЕПИ, да плати при безкасово плащане от сметката, която 
се обслужва с използваната в случая банкова карта. При отказ авто-
ризацията е съпроводена с причината за това: недостиг на средства 
по сметката; наложено ограничение за използване на картата; карта, 
обявена за задържане; карта с изтекла валидност и др. 

Трансакция – трансфер на информация (в случая за движение 
на парични потоци от едни към други банкови сметки). 

Правила за оспорване на извършена трансакция при без-
касово плащане – с цел защита на участниците в процеса на безка-
совите плащания от неправомерни посегателства върху паричните 
им средства съществува възможност за оспорване на всяка успешна 
трансакция, в която даден картодържател не е участвал лично/не е 
наредил извършването ѝ.  

Правилата за оспорване предвиждат сложна и формализирана 
процедура по оспорване. Страни в нея са банката – издател на карта-
та и банката, обслужваща търговеца, извършил оспорваната транс-
акция. Процедурата има пет етапа, както следва: рекламация от бан-
ката – издател на картата (чардж бек); отговор от банката, обс-

2  Някои кредитни карти (разновидности на Visa например) не изискват въвеждането на 
ПИН от картодържателя при използването им на ПОС терминал за безкасово разплащане, а 
единствената гаранция за легитимността на картодържателя е положеният от него подпис 
на разписката от ПОС. 
3  Когато картата е на международна картова организация, сумата в български лева се 
превалутира по електронен път по съответния курс за деня. 
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лужваща търговеца (репризентмънт); втора рекламация (потвърж-
дение на рекламацията) на банката – издател на картата; арби-
тражна процедура и арбитраж пред международна арбитражна 
комисия (когато картата е на международна картова организация). 

Представянето на оформена с подпис на картодържателя раз-
писка от безкасовото разплащане, издадена от ПОС терминала по 
оспорената трансакция, е основание за освобождаване от отговор-
ност на банката, която обслужва търговеца, и спорът се решава в ней-
на полза, респ. в полза на търговеца, и обратното. 

 
2. Банкови карти – издаване, елементи и функционалност 

Магнитна карта/пластмасова карта с магнитна лента – 
карта с лента, покрита с магнитен метален оксид. Тази карта намира 
приложение в области, където има необходимост от прочитане на 
данни по електронен път. Пластмасовите карти с магнитни ленти са 
стандартизирани в съответствие с международния стандарт “ISO 
7811”, който предвижда наличие на три писти на магнитната лента. 

Персонализация на магнитна карта. Писта/пътека 
(пътечка) на магнитна лента на карта 

 Персонализацията представлява записване на електронна циф-
рова и/или буквена информация в магнитната лента на картата. Маг-
нитната лента има три области за запис, наречени писти/пътеки. 
Информацията може да бъде записана на първа, втора или трета пис-
та, или върху комбинация от тях4.  

Банкова карта – електронен платежен инструмент, представ-
ляващ пластмасова карта с магнитна лента, върху която е записана 
информация по електронен начин и която се използва многократно 
за идентификация на картодържателя, при отдалечен достъп до бан-
кова сметка. Всяка банкова карта съдържа определени елементи 
(вж. Приложение 1). 

Персонализация на банкова карта – извършва се чрез нана-

4  На първа писта информацията е буквено-цифрова, а на втора и трета писта тя е само циф-
рова. На тези три писти може да бъде записан следният обем данни: 
• писта 1: 79 алфа-нумерични символа (капацитет на кодиране 210 bpi); 
• писта 2: 40 цифрови символа (капацитет на кодиране 75 bpi); 
• писта 3: 107 цифрови символа (капацитет на кодиране 210 bpi). 
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сяне на конкретни данни за картодържателя и за картата върху ли-
цевата ѝ страна и чрез кодиране на тези и други данни в магнитните 
писти/пътеки върху магнитната лента на картата. 

Видове банкови карти – според функционалността им/въз-
можностите за използване, банковите карти могат да бъдат дебитни 
или кредитни, местни (за дадена държава) или международни (вж. 
Приложение 2).  

Картодържател – банковата карта се държи от конкретно фи-
зическо лице – картодържател, което я получава от банката издател 
на основание договор за обслужване на плащания по банковата му 
сметка в банката – издател на картата. 

Собственик на банкова карта – банковата карта е собстве-
ност на банката издател. 

Операции, които се извършват с банкови карти: 
• теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ 

(банкомати);  
• плащане на стоки и услуги и получаване на пари в брой чрез тер-

минални устройства ПОС;  
• плащане на стоки и услуги чрез виртуални терминални 

устройства ПОС/чрез интернет;  
• превод между сметки чрез терминални устройства АТМ;  
• плащане на услуги чрез терминални устройства АТМ;  
• справочни и други платежни и неплатежни операции.  
Лимит на карта – максималната допустима сума, до която да-

ден картодържател може да извършва операции по плащания с бан-
кови карти за определен период5. 

ПИН (персонален идентификационен номер) код – буквен 
и/или цифров секретен код, който може да бъде използван като 
средство за идентификация при използване на банкова карта/плате-
жен инструмент за отдалечен достъп от оправомощен държател, до-
казващ своята самоличност. 

Банкомат/АТМ устройство (Automated Teller Machine) – 

5 Лимитите биват дневни и седмични. Дневен лимит е максималната сума, до която даден 
картодържател може да извършва операции по плащания/теглене на суми в брой от тер-
минални устройства (АТМ и ПОС), в рамките на един календарен ден. Седмичен лимит е 
максималната сума, до която картодържателят може да извършва същите операции в се-
демдневен период.  
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масивна стоманена каса, побираща до 100 хил. лева, съдържаща 
електронен модул, осигуряващ връзка с картов оператор, както и 
софтуер, който поддържа системите за набиране на ПИН кодове и за 
изпълнение на зададените команди за теглене на банкноти, превод 
на пари (заплащане на услуги) и проверка на сметки (справочни опе-
рации). 

ПОС терминално устройство/ПОС терминал (Point of Sale, 
Point of Service) – електронно устройство, което се използва за тег-
лене на пари в брой във финансова институция или неин посред-
ник/оторизиран представител при използване на банкова карта в ре-
жим онлайн, и за безкасово плащане при пазаруване в магазин6.  

Виртуално терминално устройство (виртуален ПОС терми-
нал) – логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез 
което се извършва плащане на стоки и услуги чрез интернет, терми-
нални устройства АТМ или цифрови телефони при използване на 
банкова карта в режим онлайн. 

Банки, издаващи и управляващи банкови карти 
Една банка в България може да издава банкови карти и да уп-

равлява извършването на операции с тях, ако тази дейност е вклю-
чена в издадената ѝ от БНБ банкова лицензия. Банките, които имат в 
дейността си боравене с банкови карти, са два вида:  

6 ПОС представлява електронен апарат, чрез който се въвеждат данните, необходими за 
извършване на трансакция и чрез който се получава обратна информация за авторизация на 
трансакцията. ПОС терминалните устройства не се продават и купуват свободно. Те са соб-
ственост на банки, които ги предоставят на търговци за приемане на плащания с банкови 
карти, на основание и при условията на подписан договор. Всяко устройство на територия-
та на Република България има индивидуален номер, който се дава от националния опера-
тор “БОРИКА”. Номерът на устройството служи за определяне на търговския обект, от 
който се извършва трансакцията, и на търговеца, приел плащането. 
   ПОС терминалът автоматично кодира електронния сигнал по всяка трансакция, номера 
на устройството, датата и времето на извършване на трансакцията. 
   За всяка успешна трансакция ПОС отпечатва на хартиен носител (бележка/разписка) ин-
формация, установяваща извършената трансакция по дата, време, използвана банкова карта 
(отпечатва само част от цифрите на идентификационния и ̀ номер), дебитирана сума и но-
мер на ПОС на търговеца, извършил трансакцията. 
   Търговецът/упълномощено от него лице/негов служител е длъжен да представи разписка-
та за подпис на картодържателя и да се увери, че лицето платец е действителният карто-
държател (чрез документ за самоличност или чрез съпоставка на положения подпис на раз-
писката с подписа на обратата страна на банковата карта). На картодържателя се предоста-
вя дубликат на разписката. 
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• банки, които издават банкови карти (вж. Приложение 2 и 
Приложение 3);  

• банки, които приемат плащания с банкови карти (вж. При-
ложение 2 и Приложение 4).  

За да може една банка да управлява операции с банкови карти, 
тя трябва да има технологична готовност да издава такива карти, да 
приема плащания с тях и да поддържа терминални устройства АТМ 
и ПОС, които могат да се използват и от картодържателите на 
останалите издатели. Всяка банка, която издава банкови карти и/или 
управлява операции с тях, е длъжна да осигури възможност от всяко 
терминално устройство АТМ или ПОС, което тя поддържа финансо-
во, да могат да се извършват операциите по теглене на пари в брой 
чрез терминални устройства АТМ (банкомати), както и плащане на 
стоки и услуги чрез терминални устройства ПОС с всички банкови 
карти, издадени на територията на страната.  

Банките, които издават картови продукти по договор с 
международна картова организация като MasterCard Europe и/или 
Visa International, могат или само да издават картови продукти на те-
зи организации, или да издават и да приемат плащания с картовите 
продукти на тези организации (вж. Приложение 2 и Приложение 5). 
Съгласно правилата и регулациите на MasterCard Europe и Visa 
International, банка – член на съответната организация, може да при-
ема плащания с картов продукт на същата организация, само след 
като тя е издала определен брой карти от този картов продукт.  

Издаване на банкова карта 
Банковата карта се издава въз основа на договор за банкова 

карта в писмена форма между издателя и оправомощения държател, 
като преди сключване на договора издателят предоставя в писмена 
форма на български език на интересуващите се лица своите общи 
условия за издаване и използване на банковата карта. Договорът за 
издаване на банкова карта трябва да съдържа задълженията и отго-
ворностите както на картодържателя, така и на издателя по отноше-
ние на банковата карта и извършваните с нея операции. Освен това е 
важно да се отбележи, че:  

• банкова карта може да се издаде само на физическо лице 
(картодържател); 

 

http://www.borica.bg/index.php?p=bank01
http://www.borica.bg/index.php?p=bank02
http://www.borica.bg/index.php?p=bank02
http://www.borica.bg/index.php?p=card02a
http://www.borica.bg/index.php?p=card02a
http://www.borica.bg/index.php?p=card02a
http://www.borica.bg/index.php?p=card02b
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• банковата карта може да се използва само лично от карто-
държателя; 

• банковата карта е собственост на издателя; 
• издатели на банкови карти у нас са всички банки, които 

имат в издадената им от Българска народна банка лицензия за бан-
кова дейност издаване и управление на банкови карти.  

Банкова организация за разплащания с използване на кар-
ти (БОРИКА) – представлява национален оператор на Системата за 
обслужване на плащания по операции с банкови карти на терито-
рията на страната. БОРИКА също е обслужваща организация 
(Member Service Provider /MSP/) за MasterCard и компания процесор 
(Processor Company) за Visa International при издаване и плащания с 
международни карти “MasterCard” и “Visa”. Обслужва и акцептира-
нето на карти “American Express” на банкомати и ПОС терминали 
(вж. Приложение 6). 

Отношения между участниците в единната картова система 
Отношенията между Системния картов оператор “БОРИКА” и 

издателите на банкови карти се уреждат с договор. В него задължи-
телно се включва текст, с който издателите дават предварително 
съгласието си националният оператор да прави заявки за сетълмент 
срещу техните сметки за сетълмент в Българската народна банка 
през RINGS във връзка с извършването на междубанкови плащания, 
породени от авторизираните операции с банкови карти.  

Отношенията между банките, приемащи плащания с банкови 
карти, и търговците, при които се плащат стоки и услуги с банкови 
карти, се уреждат с договор. Всяка банка, която издава банкови 
карти и/или управлява операции с тях, е длъжна да осигури от всяко 
терминално устройство АТМ или ПОС, което тя поддържа финан-
сово, да могат да се извършват съответно всички операции “Теглене 
на пари в брой” или “Плащане на стоки и услуги” с всички карти, 
издадени на територията на страната. 

Търговци, приемащи плащания с банкови карти – това са 
търговци, сключили договор с някоя от банките, включени в БОРИ-
КА (или със самостоятелна картова система) за приемане на 
плащания с банкови карти чрез терминално устройство ПОС, рабо-
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тещо в режим онлайн, или чрез виртуален ПОС терминал7.  

3.  Понятия с отношение към престъпността,  
  свързана с електронни платежни  инструменти 

Подправка (фалшифициране) на електронни платежни 
инструменти – изготвяне на неистински или преправяне на истин-
ски разплащателни електронни карти и други ЕПИ (престъпления 
по чл. 243, ал. 1, т. 3 НК). 

Подправени (фалшиви) електронни платежни инстру-
менти – неистински или преправени ЕПИ. 

Източване на суми от банкови сметки – използване на пла-
тежни инструменти (истински или фалшиви) или на данни от тях без 
съгласието на титулярите за теглене на суми от техни банкови сметки 
(престъпления по чл. 249, ал. 1; чл. 244, ал. 1; чл. 245; чл. 195, ал. 1, 
т. 4 НК). 
 Кражба на данни от ЕПИ – придобиване на информация за 
съдържанието на ЕПИ (номера на банкови карти, имена и персо-
нални идентификационни номера на титулярите им, пароли, потре-
бителски имена и др.) без съгласието на титулярите. В българското 
наказателно законодателство е криминализирано изготвянето, мон-
тирането или използването на техническо средство за придобиване 
на информация за съдържанието на платежен инструмент (престъп-
ления по чл. 249, ал. 3 НК). 

Скимиращо устройство (скимер) – приспособление за четене 
и запис на данните от магнитната лента на банковите карти. Наиме-
нованието произхожда от английската дума “skimmer” – лъжица, 
която обира каймака.  

Скимиране – незаконно четене и записване на данни от маг-
нитната лента на банкови карти. 

Скимъри – лица, които незаконно извличат данни от банкови 
карти. 

7 Условията на договор на отделните банки се различават основно по видовете/и броя 
карти, които може да обслужва финансово съответната банка (само местни дебитни, меж-
дународни дебитни, международни кредитни, на кои организации – Visa, MasterCard и др.). 
Оптималният вариант е инсталирането на ПОС терминал при търговеца, от който могат да 
се акцептират всички картови продукти – национални дебитни карти с логото на БОРИКА 
и банките със самостоятелна картова система, международни карти на Visa, MasterCard, 
American Express и др. 
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Клонинг/дубликат на банкова карта – подправена (неистин-
ска или преправена) банкова карта, съдържаща открадната инфор-
мация (данни на истинска карта), посредством която се източва бан-
кова сметка на реален картодържател. 

Клониране на банкови карти – процес по неправомерно из-
готвяне на клонинги/дубликати.  

Кражба на самоличност/кражба на идентичност – неправо-
мерно присвояване на качества да бъдеш “същия като ...”/неправо-
мерно самоопределяне като друг индивид. 

Бушон – участник в престъпна дейност, чиято роля е да пред-
пазва от разкриване лица, заемащи важни позиции в организирана 
престъпна структура. Най-често това са ползватели на подправени 
карти и/или скимъри.  

Муле – участник в престъпна дейност, който пренася през 
граница или в страната скимиращи устройства, заготовки, подпра-
вени банкови карти. 
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ПРАВНА УРЕДБА  

НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕТОДИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 
 
1. Европейско законодателство относно  
     електронните методи за разплащане 
 
Препоръка 1987/598/ЕИО на Комисията на ЕО относно евро-

пейски кодекс за поведение във връзка с електронните плащания 
(отношения между финансови институции, търговци и доставчици 
на услуги и потребители). 

Препоръка 1988/590/ЕИО на Комисията на ЕО относно пла-
тежните системи, и по-конкретно отношенията между картоприте-
жатели и картоиздатели. 

Директива 1997/489/ЕС дефинира минимални изисквания от-
носно отговорностите и задълженията на издателите и държателите 
на ЕПИ и за осигуряване по-високо ниво на защита на картодържа-
телите. 

Директива 2000/12/ЕС относно предприемането и осъществя-
ването на дейност от кредитни институции. В дефиницията за кре-
дитни институции се включват и финансови институции, които из-
дават и оперират с платежни средства под формата на електронни 
пари. 

Директива 2000/46/ЕС относно дейността и надзора на инсти-
туциите за електронни пари. В документа се дава дефиниция на елек-
тронните пари като алтернатива на книжните и металните парични 
знаци. Определя се правната рамка за осъществяване на плащания-
та, базирани на електронни пари. Представя се правната уредба на 
институциите, чиято дейност се извършва на основата на операции с 
електронни пари. 

Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
на ЕС относно платежните услуги във вътрешния пазар, с която се 
цели създаването на съвременна среда на пазарите на платежни ус-
луги в Европейската общност чрез хармонизиране на националните 
нормативни уредби. 
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2. Национална нормативна база на плащанията 
    с електронни платежни инструменти 
 

Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) 
 (ДВ, бр. 23 от 2009 г., изм. бр. 24 от 2009 г.) 

Законът е в сила от 1 ноември 2009 г. и отменя Закона за парич-
ните преводи, електронните платежни инструменти и платежните 
системи от 2005 г., който  кодифицира и унифицира различните ин-
ститути на националната платежна система8. ЗПУПС въвежда в бъл-
гарското законодателство Директива 2007/64/ЕО, като урежда: изиск-
ванията към дейността на доставчиците на платежни услуги; 
условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от пла-
тежни институции; изискванията за предоставяне на информация 
при извършване на платежни услуги; правата и задълженията на 
страните при извършване на платежни услуги; условията и реда за 
осъществяване на дейност от дружествата за електронни пари; усло-
вията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от платеж-
ните системи; платежния надзор; реда за извънсъдебно разрешаване 
на спорове във връзка с предоставяне на платежни услуги. 

Отделна глава (Глава пета) регламентира материята, свързана 
с електронните пари: определение на понятието, договори за изда-
ване, обмен и съхраняване на електронни пари, отговорност на из-
дателите. Споровете между доставчици и ползватели на електронни 
платежни услуги се разрешават от Помирителна комисия за платежни 
спорове към Комисията за защита на потребителите (чл. 129). 

 
 

8 ЗППЕПИПС урежда на законово ниво материя, която преди това се третира от четири 
наредби на БНБ: Наредба №3 за безналичните плащания и националната платежна система, 
Наредба №24 за презграничните преводи, Наредба №16 за плащанията с банкови карти и 
Наредба №31 за сетълмента на държавни ценни книжа. За първи път се дава правна регла-
ментация на електронните пари и по същество в националната правна система се въвежда 
Директива 2000/46 на ЕС за издаването и използването електронни пари и за контрола над 
дейността на съответните институции. 
    До приключване на изследването не е приета подзаконовата нормативна уредба на видо-
вете ЕПИ, общите условия за издаването на ЕПИ, уреждането на отношенията при използ-
ване на ЕПИ, задълженията на институцията издател и на търговеца при приемане на пла-
щания с ЕПИ, задълженията на оправомощения държател на ЕПИ.  
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Закон за кредитните институции (ДВ, бр. 59 от 2006 г.,  
посл. изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 2009 г.) 

Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъщес-
твяването на дейността, надзора и прекратяването на кредитните ин-
ституции, особените правила за дружества за електронни пари, от-
ношенията между банките и обслужваните от тях лица, банковата и 
професионалната тайна, съхраняването, предоставянето и оповестя-
ването на информация с цел да се осигури надеждна и сигурна бан-
кова система и защита интересите на вложителите. 

 
Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение 
на платежни операции и за използване на платежни 

инструменти (ДВ, № 62 от 2009 г.)9 
С тази наредба се определят откриването и воденето на платеж-

ни сметки и отчетността към тях, изискванията към платежните опе-
рации, извършването на сетълмент в БНБ. В отделна глава се рег-
ламентират общите положения, изпълнението на операции с пла-
тежни карти на терминални устройства АТМ и ПОС, намиращи се 
при търговец, и изискванията при обработката на банкови платежни 
карти. 

 
Наредба №16 на БНБ за лицензиране на платежните институцци  

и операторите на платежни системи (ДВ, бр. 62 от 2009 г.)10 
С наредбата се определят условията и редът за издаване на ли-

ценз и за извършване на дейност като платежна институция и като 
оператор на платежна система, изискванията към предоставяните в 
БНБ отчети от доставчиците на платежни услуги, операторите и 
участниците в платежни системи и изискванията за отчетност относ-
но електронни пари. 

 
 
 

9 Наредбата е в сила от 1 ноември 2009 г. и отменя Наредба №3 на БНБ за паричните пре-
води и платежните системи от 2005 г. 
10 Наредбата е в сила от 1 ноември 2009 г. и отменя Наредба №16 на БНБ за електронните 
платежни инструменти  от 2005 г. 
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Указание 16-10002-01 от 2002 г. на БНБ “Номериране, дизайн, 
физически и технически спецификации на банковите карти. 

Част 1. Карти с магнитна лента” 
Документът определя системата на номериране, дизайна, фи-

зическите и техническите спецификации на националните (местни) 
банкови карти с носител на информацията магнитна лента, използ-
вани за извършване на операции по плащания. Предназначен е за 
банките издатели – участници в БОРИКА, за проектантите и за пер-
сонала, който планира издаването на банкови карти и разработва 
вътрешните правила за използване на издадените от тях карти. 

 
Указание 16-11002-01 от 2002 г. на БНБ “Операционни процедури за 
сетълмент на плащанията с банкови карти. Част 2. Плащания и 

сетълмент на плащанията с банкови карти” 
Указанието определя принципите, процедурите и технологи-

ята, форматите за представяне на данните и протоколите за обмен 
при извършване на сетълмент на междубанковите плащания от опе-
рации с банкови карти, издадени и авторизирани на територията на 
страната, в режим онлайн. Предназначен е за БНБ и за банките изда-
тели – участници в БОРИКА, за проектантите и програмистите, ко-
ито разработват системи за управление на карти, както и за персо-
нала, отговарящ за финансовия интерфейс и онлайн връзката с авто-
ризационната система на БОРИКА. 

 
Указания 16-11002-03 от 2002 г. на БНБ “Операционни процедури 

за сетълмент на плащанията с банкови карти.  
Част 3. Интерфейс БОРИКА–банка” 

Указанието съдържа описание на формата на данните и прото-
кола за обмен на съобщенията през интерфейса БОРИКА–банка. 
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ГЛАВА  ПЪРВА 

 
КРИМИНОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА, СВЪРЗАНА С ЕЛЕКТРОННИ 
ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 
§1. Явлението в света 

 

1. Разпространение, щети и тенденции 
1.1. Престъпленията с електронни платежни инструменти за-

почват да привличат вниманието на финансовите институции, поли-
цията и специалните служби в края на 70-те години на миналия век. 
Оттогава в развитите и други страни се наблюдава тенденция на не-
прекъснатото им и бързо нарастване. 

Според Асоциацията на американските банки, загубите от зло-
употреби с кредитни карти в началото на 90-те години възлизат на 
200 млн. долара годишно при двойно увеличение в сравнение с на-
чалото на 80-те години [36, с. 258]. Изследване на американската 
компания Garnet Inc. от 2006 г. отбелязва намаление на общия брой 
на жертвите, но при силно нарастване на присвоените суми, чиито 
общ размер достига 2,8 млрд. долара. Докато през 2005 г. средната 
финансова загуба за измамен клиент е 256 долара, през 2006 г. су-
мата се увеличава 5 пъти и достига 1244 долара. Едва 54% от изма-
мените успяват да възвърнат загубите си, за разлика от 2005 г., ко-
гато този процент  е  80% [69]. 

Във Великобритания към края на 80-те години над половината – 
54,3%, от щетите на банките, причинени от измамни действия, са от 
престъпни деяния с електронни карти. През периода 1988–1990 г. 
тези престъпления се увеличават с 26% [35, с. 2], а през 1998–1999 г. –  
с 29%  [14, с. 42]. През 2002 г. британските граждани са понесли ще-
ти от 100 млн. лири от кражби на данни от банковите им карти само 
чрез измамна схема за участие в лотария с пощенски и електронни 
писма [49]. По официални данни и през следващите години измам-
ници ощетяват притежателите на кредитни карти в Обединеното 
кралство с милиони фунта стерлинги, като фиктивни операции с из-
ползване на чужди конфиденциални данни се извършват на всеки 8 се-
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кунди [47]. В последно време с преминаване към новия стандарт на 
карти с електронен чип се отбелязва намаление на престъпленията с 
30-40% [29].   

През 2006 г. в Ирландия чрез банкомати са източени над 3 млн. 
евро, а през 2007 г. интернет измамите с данни от ЕПИ са нараснали 
с 40% [77]. 

През 90-те години непрекъснато се разрастват измамите с бан-
кови карти в Германия, особено в западните провинции [16 с. 100]. 
Загубите на германските потребители на тази услуга през 2000 г. са 
в размер на 58 млн. евро, чрез интернет – 6 млн. евро [12, с. 1]. През 
2001 г. претърпените щети от манипулиране на карти са нараснали с 
36,8% спрямо 1999 г. [12, с. 2]. 

Във Франция тези престъпления също са със значително раз-
пространение [1, с. 1]. В последните години състоянието им се ста-
билизира и дори има известна тенденция към намаление, което се 
обяснява с предприетите превантивни мерки [10, с. 1]. 

Въпреки тенденцията към известно ограничаване на явлени-
ето, престъпността в сферата на услугите с ЕПИ в по-голяма или 
по-малка степен е проблем за всички страни в зависимост от разви-
тието на електронните им разплащателни системи. Според прове-
дено през март 2008 г. изследване от специализираната компания 
“Ipsos” вероятността граждани и институции да станат жертви на 
посегателства при ползваните от тях финансови електронни услуги 
и други компютърни престъпления е по-висока от това да пострадат 
от взломни кражби, нападения или обири. Понастоящем киберпрес-
тъпността, съществена част от която е престъпността, свързана с 
ЕПИ, се определя като сериозна заплаха за икономиката на Европей-
ския съюз [63].  

В глобален мащаб щетите, които претърпяват финансовите 
институции, търговците и потребителите, са значителни, без 
стабилна перспектива за тяхното ограничаване. Всеки 5 от 100 евро 
в банковите сметки на картопритежателите се крадат от новите ком-
пютърни престъпници. Само от карти на компанията “Visa 
International” за една година се източват по 113 млн. долара [29]. 
Експерти оценяват годишната “печалба” от престъпния бизнес с 
ЕПИ на 5 млрд. евро, средно по 200–500 евро на “удар”, която е съ-
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измерима с приходите от трафика и продажбата на наркотици [87]. 
По друга международна оценка загубите на финансовите 
институции и бизнеса за 2005 г. от злоупотреби с платежни карти са 
повече от 48 млрд. долара, а за частните лица – 5 млрд. долара [53]. 
Загубите от злоупотреби с банкови карти за страните от ЕС през 
2008 г. възлизат на 500 млн. евро, при нарастване на престъпленията 
със 149% спрямо предходната година [34]. По оценка на Организа-
цията за сигурност и сътрудничество в Европа финансовите загуби, 
които търпи бизнесът от престъпления с кредитни карти, банкови 
измами, кражби на ценна информация и други онлайн престъпле-
ния, са огромни и възлизат на 100 млрд. долара годишно [80]. 

Както се вижда, различните оценки сочат нееднакви размери на 
щетите от извършваните престъпления в сферата на електронните бан-
кови услуги, но във всички случаи те са много големи. Най-ощетени са 
граждани от държавите на Европейския съюз, САЩ и Канада. 

1.2. До началото на 90-те години с най-голямо разпространение 
са измамите с истински банкови карти. Криминалната статистика 
на Канада например показва, че делът на измамите с откраднати 
карти е 39,5%, със загубени  карти – 32,1%, с изпратени по пощата, 
но неполучени от притежателите им нови карти – 14,4%, и с подпра-
вени карти – само 5,2% (за останалите 10,1% няма данни) [14, с. 20]. 
Много скоро обаче се развива “бизнесът” с производството на фал-
шиви карти и източването на банкови сметки с тях. 

В световен мащаб има известно пренасочване на измамите с 
фалшиви банкови карти от развитите към други страни. Причината е 
пренастройването на банкоматите към електронни карти с чипове, 
които засега трудно се фалшифицират. Затова престъпниците изпол-
зват подправени карти в страни от Азия и Източна Европа, включи-
телно България, където повечето банкомати са от стар тип и чип-
технологията е в процес на внедряване. 

С разширяването на електронната търговия и електронното 
банкиране се увеличават престъпленията, извършвани по мрежо-
ви път – кражби на лични данни, номера на платежни карти, данни 
за състоянието на банкови сметки и друга поверителна информация 
за компании и лица, и използването им за финансови злоупотреби 
[3, с. 1]. По данни на Gartner и Research Harris Interactive всяка годи-
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на над 7 млн. души стават жертва на кражба на самоличност, или по 
около 20 000 кражби на ден [68]. Само т. нар. “фишинг атаки” (вж. 
стр. 128) са се увеличили с 600% през първите 6 месеца на 2009 г. 
Според експертите, 3,5 млн. потребители дават персонална или 
финансова информация на лъжливи сайтове, а 2,3 млн. са тези, кои-
то търпят загуби вследствие на неправомерното ѝ използване [9]. 

Развива се и вторичен пазар на откраднатата информация и 
продажбата ѝ на “купувачи” [84]. Изследване на компютърната ком-
пания “Symantec” сочи, че обемът на търговията в интернет с неза-
конно притежавани данни е 7 млрд. долара годишно. В глобалната 
мрежа се развива добре структуриран черен пазар на данни, чийто 
обем е малко по-нисък от брутния вътрешен продукт на страни като 
Грузия и Армения и почти два пъти по-голям от този на най-бедната 
държава в Европа – Молдова. Придобиването на поверителна ин-
формация и продажбата ѝ се осъществява чрез сложни бизнес моде-
ли. За да не бъдат засечени, често се сменя географското разположение 
на сървърите, чрез които се осъществяват контактите и сделките [46].  

 
2. Особености на престъпленията с електронни платежни 

инструменти 
Престъпленията в сферата на електронните банкови услуги 

притежават редица особености, които ги определят като специфи-
чен, а в някои отношения  – и качествено различен вид деяния във 
финансовата сфера. 

• Кражбата на данни от ЕПИ и източването на банкови смет-
ки са онлайн престъпления, т.е. престъпления, извършвани чрез 
пряк достъп до платежни инструменти на клиенти и до компютърни 
системи и бази данни на банки, търговски и други обекти. 

• Това са престъпления, извършвани в реално време, възмож-
ност за което предоставя онлайн достъпът на престъпника до елект-
ронно регистрирани или съхранени пари в платежни системи на фи-
нансови институции. Поради това те могат да се извършват по всяко 
време на денонощието, през всеки ден на седмицата, месеца и годи-
ната. Времето за реализиране на престъпните намерения се равнява 
на технологичното време за извършване на операции в електронизи-
рана система, което се измерва с минути и секунди. 
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• Престъпленията с ЕПИ са индиректни по отношение на 
пространственото разположение на престъпниците и жертвите. Из-
точването на сметки и кражбите на данни се извършват от разстоя-
ние,  като дистанции от хиляди километри нямат никакво значение 
за постигането на престъпния резултат. Затова тези престъпления 
често пъти имат две и повече местопроизшествия11, които се нами-
рат в различни населени места, държави и даже континенти. 

• Всеобщата свързаност и широкият публичен достъп до мре-
жови ресурси, както и преминаването към бази данни и устройства с 
отдалечен достъп дават възможност за неперсонифицираност и 
анонимност на престъпната дейност. 

• Осъществяването на банковите трансакции в мрежа, инди-
ректността и анонимността на престъпленията с ЕПИ предоставят 
особено благоприятна възможност за междурегионална и транс-
гранична престъпна дейност – реализиране на изпълнителното 
деяние на територията на повече от едно населено място, област или 
държава или настъпване на престъпния резултат в държава, различ-
на от тази, в която престъплението е извършено. 

• По способите на извършването си престъпленията с ЕПИ са 
технологични престъпни деяния. Динамичните нововъведения в 
областта на компютърните, комуникационните и други високи тех-
нологии позволяват на престъпниците непрекъснато да подобряват 
качеството на подправените банкови карти12, да изготвят все по-съ-
вършени устройства за копиране на данни от ЕПИ и да минимизи-
рат техните размери, да използват нови способи за мрежово прихва-
щане на данни и за предаването им от разстояние (вж. Глава втора). 

• Престъпната дейност в областта на електронните банкови 
услуги има характер на “производствен” процес с няколко етапа:  
снабдяване с данни на ЕПИ и на техните собственици, изготвяне на 
фалшификати, често пъти и на неистински документи за самолич-
ност, използване на фалшификатите.  

• Престъпленията с ЕПИ са особено доходоносни, тъй като 
предмет на посегателство са  парични средства от банкови авоари, 

11 Това са местата, където престъпниците осъществяват действията си, и местата, където 
настъпва престъпният резултат. 
12 В някои случаи фалшивите електронни карти са с по-добро качество от оригиналните 
[26, с. 10]. 
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предназначени за теглене на пари в брой, извършване на преводи и 
други финансови операции. Поради това “печалбите” от тези прес-
тъпни деяния могат да бъдат огромни, при това реализирани за крат-
ко време13. 

• Изготвянето на фалшиви банкови карти е бързо и не особе-
но трудоемко. Използваните материали и техника са леснодостъпни, 
сравнително евтини и малогабаритни. С няколко или даже с една 
подправена платежна карта за кратко време могат да се придобиват 
суми, многократно по-големи от “постъпленията” от кражби на иму-
щество, грабежи, прокарване в обращение на фалшиви парични зна-
ци. 

• Механизмите за кражба на данни и за източване на банкови 
сметки, особено по интернет, са сравнително лесно осъществими и 
много по-безопасни например от пласирането на фалшиви пари, ко-
ето изисква физически контакт със служебни лица, търговци или 
граждани. Това прави трудно установяването на извършителите и 
особено документирането на тяхната дейност, още повече, че съще-
ствуват различия в националните законодателства, които затрудня-
ват работата на органите на наказателното преследване. 

• При престъпна дейност с разпределение на функциите и 
спазване на конспиративност рисковете за организаторите и ̀ са ми-
нимални. Опасности има за ползвателите на фалшиви банкови кар-
ти, скимърите, мулетата и други лица, които играят ролята на “бу-
шони”, но схемата на престъпния бизнес с ЕПИ включва бързата им 
замяна с други след тяхното залавяне. 

Разгледаните по-горе особености на престъпленията с ЕПИ им 
придават значителен престъпен потенциал и са причина много бързо 
те да нараснат и да станат структуроопределяща съставка на компю-
търната финансова престъпност [2, 102–105; 205–208].  

 
3. Международна организирана престъпност в сферата на 

електронните банкови услуги 
Големите печалби, трансграничността и минималните рискове 

за кратко време превръщат престъпленията с ЕПИ в една от важните 
и предпочитани дейности на организираната престъпност в отдел-

13 Например, с т.нар. “златни” и “платинени” кредитни карти еднократно могат да се изтег-
лят над 10 хиляди евро. 
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ните държави и в глобален мащаб. Според мястото и обхвата им на 
действие могат да се откроят 3 основни типа структури на междуна-
родната организирана престъпност в сферата на услугите с елект-
ронни платежни инструменти. 

• Структурите от първи тип са с поле на действие интер-
нет и други мрежови системи в глобалното информационно 
пространство. Участниците в тези структури развиват нов вид 
престъпен бизнес – крадат и продават данни от електронни платеж-
ни карти и друга лична информация за клиенти на банки и търгов-
ски обекти14. Всеки номер на карта или друга информация за ЕПИ 
или за техните притежатели има цена, която се изменя в зависимост 
от търсенето и предлагането. Понякога лично използват открадна-
тата информация за злоупотреби с банкови сметки15. 

По принцип групите не са големи, състоят се от по 3-4 души от 
една или различни националности. Макар и по-рядко се разкриват и 
големи престъпни структури. Членовете им са млади, образовани, 

14 На 6 август 2008 г., в Бостън, САЩ, започва най-големият процес за кражба на лични 
данни и интелектуално пиратство. Единадесет души (3 американци, 3 украинци, 2 китайци, 
1 беларус, 1 естонец и 1 с неизвестна националност) са подведени под наказателна отго-
ворност заради кражба и продажба на номерата и ПИН на 45 милиона кредитни и дебитни 
карти на клиенти от САЩ и Великобритания чрез пиратско проникване в компютърните 
системи на 9 големи американски вериги от ресторанти и магазини за дрехи, обувки и 
книги. Организатор на ОПГ и главен обвиняем по делото е американецът Албърт Гонсалес, 
който е арестуван през 2003 г. за подобно престъпление, но е освободен, тъй като се съгла-
сява да сътрудничи на тайните служби. Членовете на групата обикаляли улиците около 
търговските обекти с лаптопи, свързвали се с безжичните компютърни терминали за пла-
щане с банкови карти и им инсталирали “душещи” програми. Така получавали данните на 
клиенти, плащащи с карти на келнери и продавачи, които за по-голямо удобство ползвали 
безжични картови четци. Жертви на атаките са обекти, използващи остарели компютърни 
протоколи за сигурност. Откраднатите данни са продадени чрез интернет на други 
престъпници в САЩ и Източна Европа и използвани за изтегляне на десетки милиони до-
лари. Престъпниците въвеждали данните в магнитни ленти на празни карти и ги продавали. 
Някои от тях ползвали клонингите, като изтегляли големи суми наведнъж от банкомати в 
различни страни [60].   
15 През ноември 2007 г. по време на международната операция “Operation Bot Roast ІІ” е за-
държан 18-годишният Оуен Тор Уокър, жител на гр. Хамилтън, Нова Зеландия, който още 
в училище се занимавал с разработване на компютърни вируси и хакерство. Обвинен е в 
ръководство на международна мрежа от киберпрестъпници, които са проникнали в над 1 
милион компютъра и са присвоили 20,4 млн. долара от частни банкови сметки. Операцията 
е проведена под ръководството на ФБР при разследване на т.нар. “мрежи от ботове” – ком-
пютри, попаднали под контрола на хакери. Заразените със зловреден софтуер компютри 
събират информация за номера на кредитни карти и банкови сметки, потребителски имена 
и пароли [76]. 
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компютърно грамотни хора, включително с висока квалификация, 
тъй като достъпът до клиентски бази данни се осъществява чрез на-
рушаване сигурността на компютърни системи (хакерски атаки, из-
ползване на вируси и друг зловреден софтуер). За част от тях извър-
шването на престъпления е начин на живот и на осигуряване на до-
ходи, за други – временна дейност. 

Обикновено групите от този тип не са структурирани по тери-
ториален признак и в тях невинаги се спазва строга йерархия. Често 
се случва хора, които работят за определен “шеф”, да се отделят от 
него и да започнат самостоятелен бизнес [41, с. 2]. 

•  Организираните престъпни образувания от втори тип са 
създадени и базирани в определена държава, но извършват част 
от “операциите” (кражба на данни от платежни карти чрез 
банкомати и/или източване на банкови сметки) и на територия-
та на други държави. Престъпната дейност по принцип включва 
пренасяне през граница на заготовки, фалшиви банкови карти, ски-
миращи устройства. ОПГ могат да бъдат с повече или по-малко раз-
гърната структура и брой на членовете, които обикновено са от една 
националност. Някои от участниците могат да са включени и в друг 
вид престъпна дейност. 

Известни са специализираните в тази област групи от Източна 
Европа (Русия, Румъния, България, Унгария), както и азиатските 
мрежи  (Камбоджа, Малайзия, Хонг-Конг) [10, с. 1]. ОПГ действат 
на територията на страни от Западна Европа, Северна и Южна Аме-
рика и други континенти. 

• Организираните престъпни структури от трети тип са  
специализирани организации за извършване на престъпления с 
ЕПИ, разполагащи с постоянни мрежи в различни страни16. 
Обикновено организаторите имат предишен опит в извършване на 
други престъпления или са се занимавали с хакерство. Членовете са 
от различни националности, като задължително се привличат ком-
пютърни специалисти, притежаващи отлични познания за електрон-

16 При проведената през октомври 2004 г. от служители на Европол и Сикрет сървис 
международна операция “Огнена стена” е разбита престъпна организация, осъществявала 
дейност на територията на 25 страни, включително България. Извършвани са кражби на 
лична и финансова информация и са източвани банкови сметки чрез фалшиви кредитни и 
дебитни карти. При операцията са арестувани и над 30 българи (вж. примера на стр. 202).  
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но банкиране, скимиращи устройства, разбиване на защити на ин-
формационни системи. Такива лица могат да работят и по поръчка, 
без да участват в престъпната структура. 

ОПГ от трети тип са добре структурирани, със строга йерархич-
ност (лидер, организатори и изпълнители при отделните “произ-
водствени” фази, екипи от скимъри и ползватели на подправени 
банкови карти) и продължителна престъпна дейност. Осъществява 
се пълният цикъл на престъпния процес: кражба на данни от ЕПИ, 
изготвяне на фалшиви банкови карти, източване на сметки на карто-
държатели, легализиране на придобитите средства. Използва се скъ-
по струваща техника, каквато понякога и големи банки не притежа-
ват. Чрез нея информацията за откраднати данни се предава изклю-
чително бързо и до най-отдалечени части на света, където се извър-
шват самите измами. След това парите се връщат със същата светка-
вична бързина обратно до престъпната група  [41, с. 1]. Строго опре-
делени са начините за разпределяне на престъпните доходи. Част от 
тях отиват за инвестиране в нова техника и използване на най-съвре-
менни технологии. 

Независимо от специализацията в областта на престъпления с 
ЕПИ, престъпните организации могат да се занимават и с други прес-
тъпления (производство и разпространение на фалшиви пари и до-
кументи, трафик на крадени коли и наркотици и др.). Използването 
на едни и същи структури, мрежи и канали увеличава ефективността 
от създадената организация и осигурява многократно по-високи 
престъпни печалби.  

 
§2. Състояние на престъпността, свързана с 

електронни платежни инструменти, в България 
 
1. Размери и тенденции на регистрираната престъпност 
1.1. В България злоупотреби с електронни разплащателни 

карти започват да се регистрират през 80-те години на миналия век. 
Случаите са единични и се изразяват в неправомерно теглене на 
суми с истински (намерени или откраднати) банкови карти на чужди 
граждани, както и в кражба на данни от карти на чужденци от слу-
жители в хотели, ресторанти и други обекти, където се извършват 
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безналични плащания на услуги. Възможностите за престъпления с 
ЕПИ се разширяват след 1993 г., когато и в България започва  разра-
ботването на системи за картови плащания първоначално с дебит-
ни17, а по-късно и с кредитни карти. Присъединяването през същата 
година на страната към глобалната информационна мрежа “Интер-
нет” осигурява достъп до системи за електронна търговия и до раз-
лични бази данни, което допълнително създава благоприятна среда 
за престъпления18. 

В продължение на по-малко от едно десетилетие престъплени-
ята с електронни средства за разплащане се превръщат от нов щрих 

17 На 16 юни 1996 г. в централния офис на Балканбанк-клон Бургас неизвестно лице 
изтегля 2 хил. лв. (деноминирани) чрез дебитна смарт карта на ТБ “Балканбанк” АД. В 
същия ден със същата карта и от същото лице са изтеглени 500  лв. от клона на банката в 
Ямбол и 800 лв. – от клона в Карлово. Картата е издадена въз основа на откраднат паспорт 
за минимална сума и е обработена допълнително със специално електронно устройство, ка-
то е въведена информация за наличие на 4 хил. лв. по сметката на лицето в банката (такива 
устройства е имало само в офисите на Балканбанк и в обслужващата фирма “Балканкарт”). 
Ето защо картата е регистрирана като редовна при проверката в трите банкови клона чрез 
четящите електронни устройства. Едва на 31 юли с.г. Цeнтралното управление на ТБ “Бал-
канбанк” в София уведомява клона в Бургас, че по сметката на тази карта няма реално вне-
сени пари (архив на отдел “ИП” при ГДКП-МВР).  
18 През периода 1996–1997 г. във Варна са разкрити множество измами, свързани с поръчки 
по интернет с фалшиви кредитни карти и получаване на стоки от магазини в САЩ. Общият 
брой на заподозрените лица е около 400. Много от получателите служат за пощенски ку-
тии, а други са подставени лица на организирани групи. Използвани са изгубени паспорти, 
несъществуващи адреси и фалшиви имена, тъй като куриерските служби “DHL” и “TNT” 
не са изисквали документи за самоличност. 
     Отначало се използват  кредитни карти с генерирани номера. Но този начин често дава 
“засечки”, тъй като са улучвани номера на реални  карти, които минават през контрол, и 
измислените имена не отговарят на действителните. Ето защо измамниците преминават 
към разплащане с реални (купени на черния пазар изгубени или откраднати) кредитни 
карти. Иззети са над 30 такива карти, принадлежащи на германци, турци, французи и аме-
риканци. Освен това престъпниците използват и данни от кредитни карти, без да притежа-
ват самите карти. Снабдяването с  данни  ставало чрез организации и служби, обслужващи 
чужденци. Цената на номер на една реална карта е  около 50 долара.  
     Първоначално са правени опити за търговия с малки предмети – играчки, книги и други 
вещи, за “проиграване” на канала. След пробните доставки измамниците започват  да по-
ръчват стоки с висока стойност: хардуер (процесори, твърди дискове, модеми), свързочна 
техника (различни видове телефони и радиостанции), битова техника, спортно оборудване, 
дрехи, литература, храни. Правени са единични поръчки от 20 долара и системни доставки 
за над 15 хил. долара. Част от получените стоки оставали за лично ползване, а други са 
продавани. Фирми от Варна, търгуващи с компютри, са се снабдявали с процесори 
“Пентиум” на цена  80% от стойността им, без да плащат мито и данък “добавена стой-
ност”. 
     Срещу част от лицата са образувани следствени дела за измами по чл. 209 и чл. 211 от 
НК (архив на отдел “ИП” при ГДКП-МВР). 
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на престъпността във все по-разширяващо се и започващо да доми-
нира явление във финансовата сфера. От 1999–2000 г. се регистри-
рат чувствителни негативни промени в оперативната обстановка 
вследствие на създаването и активната дейност на престъпни групи, 
действащи в страната и чужбина. Независимо от предприетите мер-
ки от банки, полиция и други институции, престъпността в сферата 
на ЕПИ продължава да се разширява, за което благоприятстват след-
ните основни фактори. 

• Електронните платежни карти, особено дебитните, с 
много бързи темпове започват да се използват във финансовите 
взаимоотношения между банки, юридически лица и граждани (поч-
ти всички ведомства, организации и предприятия превеждат запла-
тите на служителите си по банков път; ограничават се кешовите 
плащания при сключване на сделки и извършване на търговски ус-
луги и т.н.). Към 31.12.1999 г. издадените и обслужвани чрез бъл-
гарския картов оператор “БОРИКА” дебитни и кредитни карти са 
271 хиляди. С тях през годината са извършени 3,5 млн. трансакции 
за общо 265,1 млн. лв. Инсталираните банкомати са 279, а ПОС тер-
миналите – 497. Към 01.01.2009 г. издадените и обслужвани карти 
са 3,8 милиона. С тях през 2008 г. са извършени 110,6 млн. трансак-
ции за 10 862 млн. лв., като изтеглените пари в брой от АТМ са за 
8530 млн. лв. Сумата от трансакциите от ПОС устройства е 1514 
млн. лв. Общата сума на плащанията чрез интернет е 98,8 млн. лв. 
Свързаните към БОРИКА банкомати са 2513, а  ПОС терминалите – 
24 62919. Устройства за разплащане с дебитни и кредитни карти има 
в банковите офиси, в почти всеки хотел, бензиностанция, супермар-
кет или търговски комплекс. Понастоящем над половината от пъл-
нолетните български граждани имат дебитни и/или кредитни карти. 

• Появилите се нови способи за кражба на данни от банкови 
карти чрез скимиращи устройства и либерализирането на граничния 
и визовия режим позволяват да се разгърнe не само междурегионал-
на за страната, но и международна престъпна дейност с възможнос-
ти за включване на много хора и обхващане на големи територии. 

• В известна степен влияние оказва преориентирането на част 
от престъпния контингент към използване на подправени банкови 

19 Източник : http://www.borica.bg/index.php?p=stat&sta   16.05.2009 г. 
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карти като много по-доходен, сравнително евтин и много по-бързо 
достигащ до крайния резултат източник на печалби в сравнение на-
пример с производството и прокарването в обращение на подпра-
вени пари. Определена роля изиграва и  разкриването на множество 
печатници на фалшива българска и чуждестранна валута и разбива-
нето на мрежи за разпространението ѝ в страната и чужбина. 

• В България сравнително бавно се преодолява действието на 
основни криминогенни фактори: празноти по отношение кримина-
лизацията на нови форми на изпълнителните деяния на злоупотреби 
с платежни средства; технически несъвършенства на ЕПИ, на АТМ 
и ПОС устройства; закъсняващ процес на преминаване към чип тех-
нология и др. (вж. §1, Глава трета). Това поддържа значителен ин-
тензитет на престъпната дейност, включително поради пренасочва-
не използването на подправени банкови карти от развитите към по-
слабо развитите страни, в т.ч. и към българска територия. 

1.2. Размерите и тенденциите на престъпността, свързана с 
електронни платежни инструменти, могат да се представят съвсем 
приблизително чрез данните от полицейската статистика. Ос-
новната причина е в продължително съществуващите празноти в 
наказателното законодателство по отношение на определени спе-
цифични форми на неправомерни действия в електронна финансова 
среда. Едва от 2002 г. най-масовите деяния – използване на елект-
ронни платежни инструменти или на данни от тях без съгласието на 
титуляря, са криминализирани със специална правна норма – чл. 249, 
ал. 1. Преди това такива случаи се квалифицират като измами по 
чл. 209-211 от НК (ако е използвана системата за електронна търго-
вия), престъпления по чл. 244, ал. 1, кражби по чл. 195, ал. 1, т. 4, а е 
възможно и по други текстове от НК. Вероятно не са редки случаи-
те, когато наказателното преследване на такива деяния е прекратява-
но поради несъставомерност20. 

20  През юли 2001 г.  двама израелски граждани, Н. Р. (30 г., с висше образование) и Ц. Ш. 
(36 г.), се сговарят да присвоят суми от банкови сметки без знанието и съгласието на титу-
лярите им, като използват ПОС устройство на ОББ в хотел в София. Н. Р. осигурява ин-
формация за кредитни карти, като купува ПОС разписки за плащания с тях. Разписките съ-
държат данни за номерата на картите и тяхната валидност. Предварително осигуреният 
като съучастник управител на хотела П. Х. (48 г.) незабавно след пристигането на двамата 
в София им предоставя достъп до ПОС устройство в хотела. В периода от 8 до 24 август 
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Четири години по-късно, през 2006 г., са криминализирани: из-
готвянето, придобиването, пазенето или укриването на предмети, ма-
териали, оръдия, компютърни програми или елементи за защита на 
кредитни или разплащателни карти, за които се знае, че са предназ-
начени или че са послужили за подправка на такива карти (чл. 246, 
ал. 3 НК); изготвянето, монтирането или използването на техническо 
средство, за да се придобие информация за съдържанието на елект-
ронен платежен инструмент (чл. 249, ал. 3 НК); съхраняването или 
предоставянето другиму на такава информация (чл. 249, ал. 4 НК). 

Пак с изменения в чл. 249, ал. 1 от НК през 2006 г.  е поставено 
изискването причинените имуществени вреди да са значителни, т. е. 
да са с равностойността на 8 минимални работни заплати (за 2008 г. – 
2520 лв.)21. Това прави несъставомерни по отношение разпоредбата 
на чл. 249, ал. 1 от НК повечето от регистрираните случаи на злоу-
потреби с банкови карти с щети, които не са значителни22.  

Данните от таблица 1 очертават сравнително ограничен обем на 
регистрираната престъпност в сферата на електронните разпла-
щателни инструменти.  Делът ѝ в структурата на икономическата 
престъпност е съвсем малък – 0,6% за периода 2003–2008 г. Ясно из-
разена обаче е тенденцията на нарастване на престъпленията (за 
включените в таблицата видове): съответно от 1 и 15 регистрирани 
престъпления през 2003 г. и 2004 г., до 242 за 2007 г. и 155 за 2008 г. 

Н. Р. извършва множество нареждания за плащания в полза на хотела. Подобни нарежда-
ния извършва и в последващи дни на август и септември. След незаконните дебитирания в 
ОББ започват да пристигат протести от банките, където се намират сметките на държатели-
те на кредитните карти. Неправомерно придобитите средства са в размер на 872 хил. лв. 
През август с.г. Н. Р. регистрира в България ЕООД със седалище в гр. София и сключва до-
говор с Булбанк АД за откриване на разплащателни сметки и за обслужване на разплаща-
ния с международни кредитни карти, въз основа на който получава ПОС устройство. На 
него Н. Р. осъществява 11 дебитирания на банкови сметки на държатели на кредитни карти 
без знанието и съгласието им в периода 13–28 септември на обща стойност 850 хил. лв. На 
2 октомври двамата израелци са задържани на ГКПП “Кулата”. Те, както и управителят на 
хотела, са обвинени за измама в особено големи размери по чл. 211 от НК, Н. Ф. като из-
вършител, а останалите двама в качеството им на подбудители и помагачи. По отношение 
на обвинението наказателното производство е прекратено от съда поради отсъствие на из-
мамлива цел. Н. Ф. и Ц. Ш. са осъдени за опит за  извършване на валутно престъпление – 
недекларирани суми в размер на 158 хил. щатски долара (архив на НСлС, сл. д. №118, 2001 
г.).  
21    Вж. Тълкувателно решение на Върховна касационна прокуратура №7063 от 2007 г. 
22    С последните изменения в чл. 249, ал. 1 от НК (ДВ, бр. 27  от 10 април 2009 г.) отпадна 
изискването за значителен размер на имуществените вреди. 
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Многократно се увеличава делът им в съвкупността на престъпления-
та против паричната и кредитната система – от 0,2% през 2003 г. на 
23,7% през 2008 г. 

Бързо нарастват и щетите от злоупотребите с банкови карти. 
Докато за периода 2003–2006 г. те са в размер на 314 хил. лв., само 
за 2007 г. са два пъти повече – 630 хил. лв.,  при ново двукратно на-
растване през 2008 г. на 1186 хил. лв. 

Извън отразените в таблица 1 данни, остават различни ви-
дове престъпления, свързани с ЕПИ, чиито обем трудно може да се 
определи: 

• престъпления по чл. 244, ал. 1 и ал. 2, чл. 245, чл. 246, ал. 1 
и 2 и чл. 248, когато предмет или средство на посегателство са раз-
плащателни карти, тъй като статистическите данни са общи с тези за 
престъпленията с подправени парични знаци, таксови или пощенски 
марки и държавни ценни книжа; 

• използване на платежни инструменти или на данни от тях 
без съгласието на титуляря, когато причинените вреди не са значи-
телни, за 2006–2008 г. За една част от такива деяния вероятно не са 
образувани досъдебни производства поради несъставомерност.  
Друга част са регистрирани като кражби на пари, извършени по 
специален начин (чл. 195, ал. 1, т. 4 НК), но като бройки в статисти-
ката те не могат да се отграничат от останалите кражби. 

По данни на полицейската статистика за периода 2003–2006 г. 
близо половината от регистрираните случаи на престъпления по 
чл. 249, ал. 1 – 44,4%, са с щета до 500 лв., 17,8%  –  от 501 до 1000 лв., 
5,6% –  от 1001 до 2000 лв., 25,6% –  от 2001 до 10 000 лв. и 6,6% – 
над 10 000 лв. Тъй като липсва съответна информация за 2007–2008 г., 
екстраполирането на предходните данни, макар и неточно, показва, 
че около три четвърти от регистрираните случаи на използване на 
ЕПИ или на данни от тях без съгласието на титуляря за двете години 
би следвало да са с квалификация “кражби, извършвани по специа-
лен начин”. А за целия период 2006–2008 г. това е внушителна 
бройка от около 1000 случая. 
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Таблица 1 
Престъпления с електронни платежни инструменти (по данни на полицейската статистика) 

Години 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 Общо 

Вид на престъпленията 
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Чл. 243, ал.2, т. 3 НК (в сила от 1993 
г.)*** 0 1 1 2 1 0 0 2 0 7 2 4 0 16 4 25,0 

Чл. 249, ал.1 НК (в сила от 2002 г.)**** 0 0 0 13 7 32 13 81 21 210 42 142 27 478 110 23,0 

Чл. 249, ал. 3 НК (в сила от 2006 г.) - - - - - - - 4 1 23 3 7 2 34 6 17,6 

Чл. 249, ал. 4 НК (в сила от 2006 г.) - - - - - - - 0 0 2 0 2 0 4 0 0,0 

Общо 0 1 1 15 8 32 13 87 22 242 47 155 29 532 120 22,6 

Относителен дял спрямо престъпле-
нията против паричната и кредитната 
система (в %) 

 0,2 0,4 3,8 3,6 7,9 9,4 15,6 14,8 30,9 25,8 23,7 18,7 16,3 10,9  

Престъпления против паричната и 
кредитната система (чл. 243-249 НК) 381 464 251 399 222 404 138 557 149 783 182 654 155 3261 1097 33,6 

Относителен дял спрямо 
икономическите престъпления (в %)  0,007 0,007 0,1 0,06 0,2 0,1 0,7 0,2 1,6 0,5 1,2 0,3 0,6 0,2  

Икономически престъпления 12 945 13 542 13 897 13 392 13 471 13 778 13 054 13 146 10 279 14 718 9467 13 333 9353 81 899 66 329 81,0 

 
 

 Данните за престъпленията с ЕПИ за 2002–2006 г. са предоставени от ИКТ-МВР, а за 2007–2008 г. – от ГДКП-МВР,  поради което е ٭
възможна известна несъпоставимост. 
** Данните включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрирането им. 
*** През 2000 г. и 2001 г. са регистрирани съответно по 1 и 2 престъпления. 
**** С промените в НК през 2006 г. е въведено изискването за настъпване на значителни имуществени вреди при ползване на ЕПИ без 
съгласието на титуляря. 
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1.3. Данните от проведената анкета, отразени в таблица 2, 
със специализираните по линия на ЕПИ оперативни работници от 
звената за борба с организираната престъпност и от Икономическа и 
Гранична полиция, както и с разследващи полицаи, дават много по-
пълна представа за размерите на престъпността в сферата на елект-
ронните банкови услуги, които са били обект на оперативна работа 
и/или на разследване. 

Докато през 2004 г. разкритите престъпления с ЕПИ, работата 
по които е приключила, са 7,  през 2006 г. те са 53, а само до месец 
юни–юли 2007 г. – 44. Регистрираните, но с неустановен извършител 
престъпления нарастват от 12 през 2004 г. до 160 за 2007 г. (юни–
юли). Неприключените полицейски преписки към този период са 117.  

Най-голям е делът на регистрираните престъпления от органи-
те на Икономическа полиция – 93,3%. Органите за борба с органи-
зираната престъпност са работили по 5,6% и Гранична полиция – по 
1,1% от престъпленията. 

По данни от анкетата с разследващи полицаи, през периода 
2005–2007 г. (юни–юли) са водени общо 198 досъдебни производ-
ства за престъпления с ЕПИ, от които 71,7% са приключени, а по 
28,3%  разследването продължава. И тук тенденцията на нарастване 
е ясно открояваща се – от 21 ДП през 2004 г. до 134 до юни–юли 
2007 г. 

При използването на анкетната информация трябва да се отчи-
та нейната непълнота. Посочените по-горе бройки, от една страна, 
занижават реалните резултати, тъй като не са получени въпросници 
от всички полицейски звена, респондентите не са попълнили въпрос-
ници за всички случаи, по които са работили, не всички полицейски 
служители, работили по престъпления с ЕПИ, са попълнили въ-
просници. Освен това по случаи на източване на банкови сметки, 
квалифицирани като кражби по чл. 195, ал. 1, т. 4, работят оператив-
ни работници по криминална линия. От друга страна, част от поли-
цейските преписки и заведените досъдебни производства биват прек-
ратявани на различни законови основания. 

Но несъответствието на данните от двете таблици е твърде го-
лямо, с изключение на 2007 г., и показва значителна непълнота на 
полицейската статистика по отношение на престъпленията с ЕПИ, 
дължаща се преди всичко на неизпълнение от полицейските служи-
тели на нормативни задължения по подаването на необходимите 
първични документи за статистически отчет. 
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Таблица 2 
Престъпления с електронни платежни инструменти, по които са работили полицейски служители 

 (анкетни данни) 

Полицейска 
структура 

Разкрити престъпления,  
работата по които е приключила 

Регистрирани престъпления 
с неизвестен извършител 

Престъпления, 
по които се 

работи  
(към юни–юли 

2007 г.) 

Общо 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 
 (в

 %
) 

 
2004 2005 2006 2007 

 (VІ-VІІ) общо 2004 2005 2006 2007 
 (VІ-VІІ) общо 

Икономическа 
полиция 6 11 45 41 103 11 16 46 160 233 110 446 93,3 

Звена за борба с 
организираната 
престъпност 

1 6 5 3 15 1 1 4 0 6 6 27 5,6 

Гранична 
полиция 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 1 5 1,1 

Общо 7 18 53 44 122 12 17 50 160 239 117 478 100,0 
Досъдебно 
производство 

Приключени досъдебни 
производства  ДП, по които 

се работи Общо  

 - 21 43 78 142  56 198  
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1.4. За пълнота на анализа трябва да се даде представа за кри-

миналната активност на българите в чужбина и за техния дял 
в международната престъпност, въпреки че извършваните в 
други държави престъпления са извън юрисдикцията на българското 
наказателно правосъдие. Вече повече от десетилетие в чуждестран-
ните и българските медии непрекъснато се появяват съобщения за 
българи, които са заловени в различни страни за манипулиране на 
АТМ устройства и за злоупотреби с електронни платежни карти. Да-
же в официални доклади на чуждестранни полицейски служби тези 
престъпления се окачествяват като “български патент” [31, с. 2].  

Поради липса на сравнителна информация за извършени прес-
тъпления с ЕПИ в различните държави от лица с чуждо гражданс-
тво, такива твърдения не могат нито да се потвърдят, нито да се оп-
ровергаят. Но от  регулярно постъпващата чрез ДМОПС-МВР ин-
формация до ГДБОП и отдел “Икономическа полиция” при ГДКП за 
задържани или осъдени български граждани, извършили престъпле-
ния с ЕПИ, изводът за активна и широко разпростираща се по геог-
рафски територии престъпна дейност на българи е недвусмислен и 
безспорен. 

Българите, извършващи в други държави престъпления в сфе-
рата на електронните банкови услуги, представляват засилен опера-
тивен интерес, тъй като съставляват най-активния криминален кон-
тингент по линията. Както се вижда от изложението в §4 на Глава 
първа, в основната си част тези лица действат в схеми на организи-
рани престъпни групи, чиято дейност в едни или други нейни фази 
се извършва и в България.  По данни на Американския департамент, 
към 2007 г. над 20 български групи извършват престъпления с пла-
тежни карти в различни части на света [41, с. 1]. С най-голяма актив-
ност са ПГ, действащи в Испания, Италия, Франция, Германия, Ав-
стрия. Засегнати са и скандинавските страни. Българи теглят неза-
конно пари от банкомати в САЩ, Канада, Южна Америка, страни от 
Арабския свят и Далечния Изток. И докато в България престъпните 
групи, занимаващи се с подобни престъпления, крадат по 2-3 хиляди 
евро, то много по-големи са сумите, които се теглят от банкомати в 
чужбина. 
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1.5. Информацията от полицейската статистика, аналитични 
оперативни справки, материали на банкови институции, експертни 
становища и други източници относно динамиката на явлението 
след 2007 г. в известна степен е противоречива23.  

Но обобщеният извод, който може да се направи от съвкупната 
изследователска информация, е за запазване на висока интензив-
ност на престъпната дейност с нееднопосочни регионални тен-
денции. Намалението през 2008 г. в статистическите данни (вж. таб-
лица 1) и на постъпващата от областните полицейски звена инфор-
мация в сектор “Фалшификации” при ГДБОП и отдел “Икономи-
ческа полиция” при ГДКП се дължи на нерегулярното изпращане на 
сигнали и справки, както и на отслабване активността на работата 
по линията като негативна последица от извършваните структурни и 
кадрови промени в МВР. Това е съчетано с неблагоприятна тен-
денция на увеличаване дела на латентната престъпност с ЕПИ. 

В регионите със слабо проявление до 2007 г. на злоупотреби в 
сферата на електронните банкови услуги не са настъпили забележи-
ми промени. В области, в които е регистрирана активна престъпна 
дейност в предходни години, има известно “успокояване” на опера-
тивната обстановка по линията. В столицата престъпността с ЕПИ 
продължава да нараства. Трикратното увеличение на регистрирани-
те престъпления през 2007 г. се дължи на големия брой престъпле-
ния, извършени на нейна територия. 

Интензивността на извършваните престъпления и задържането 
на българи в съседни държави24, САЩ25, западноевропейски26 и 

23  По данни на банкови институции, през последните две години у нас щетите от източване 
на банкови карти са се увеличили повече от три пъти [9]. Според Асоциацията за сигурност 
на картовите разплащания, има чувствително намаление на щетите от източване на сметки 
чрез бели пластики [33]. По данни на банкови специалисти, които се занимават с този вид 
разплащания, престъпленията с дебитни и кредитни карти са се увеличи многократно през 
последните години [73, 85]. В края на 2007 г. и началото на 2008 г. има “бум” на злоупотре-
би с банкомати, 90% от които са свързани с поставяне на скимиращи устройства [65] и др. 
24  В края на ноември 2008 г. по сигнал на Интерпол в Гърция са арестувани 3 българи, у 
които са намерени 9 фалшиви кредитни карти. С тези карти само за няколко дни е изтег-
лена значителна сума.  Сигналът за злоупотребата е от бразилска банка, която получава 
оплакване от клиент за изтеглени 2000 евро от кредитната му карта, без да е посещавал 
Бразилия. Данните от картата на клиента са копирани с микрокамера на банкомат в нача-
лото на ноември [31]. 
    През октомври 2007 г. македонската полиция арестува българин на 37 години, мину-
ти след като е изтеглил пари от банкомат на Прокредит банка в Куманово. Разполагал 
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други страни27 продължава да е висока. Показателно е почти 
четирикратното нарастване за последните 3 години на сигналите за 
злоупотреби с разплащателни карти, които са с най-голям дял от 
информационния обмен на ГДБОП чрез ДМОПС-МВР със специа-
лизираните чуждестранни полицейски служби. Докато през 2006 г. 

е с 6 фалшиви кредитни карти, с които се снабдил в България.  
     През март 2008 г. са арестувани двама български граждани на 24 и 30 години, влезли с 
автомобил в Македония през ГКПП “Гюешево” и изтеглили от банкомати на Прокредит 
банка в Скопие и Гостивар около 100 хил. денара. У тях са намерени 8 фалшиви карти. 
     През март 2009 г. в Скопие са задържани 2 българи, източвали пари от банкови сметки. 
В хотелската стая са открити 37 подправени кредитни карти с данни на германски и авс-
трийски граждани. Неправомерно изтеглените суми се обменяли за евро и се внасяли в 
България. 
25  През ноември 2008 г. в Атланта, щата Джорджия, САЩ, са арестувани двама българи, 
23-годишни, и обвинени в заговорничество, измама с приспособления за достъп и кражба 
на лични данни. Двамата са поставяли скимиращо устройство на банкомати, за да открад-
нат номера и пароли на притежателите на банкови карти. Устройството е копирало автома-
тично информацията от картите при използването им, а със скрита камера са записвани на-
бираните на клавиатурата лични кодове. Счита се, че жертвите са стотици. Информацията е 
изпращана в Русия и България, а в замяна са получавани данни за сметки на клиенти извън 
щата Джорджия. Данните са въвеждани на неактивирани рекламни (подаръчни) карти, 
откраднати от магазини. Иззети са 80 такива карти с подправен магнитен код и записани на 
едната им страна пароли, както и 60 хиляди долара [53]. 
26  През ноември 2008 г. служители от ГДБОП задържат в София 3 души, източвали креди-
тни карти във Франция, Италия и други страни от ЕС. Тримата (проститутка и наркоман от 
Перник и мъж от София) са членове на ПГ, ръководена от французи. От жилище в столи-
цата са иззети 450 бели пластики, част от тях с логото “American Express”, 3 компютъра, 5 
лаптопа, някои от които съдържат софтуер за копиране на ЕПИ, флаш памети, документи 
за банкови преводи, самолетни билети. Извършени са претърсвания в 10 жилища и офис на 
търговско дружество в столицата и Перник. Полицейската операция е организирана след 
молба за правна помощ от съда на френския град Рен [13]. 
     През юли 2009 г. в градчето Джулиянова, Италия, при опит за теглене на пари от банко-
мат с клонирани карти са задържани трима българи. Те са участници в ПГ, която е част от 
широка мрежа за скимиране на данни и източване на банкови сметки. Ръководител на гру-
пата, в която участват двама младежи на 31 години, е 41-годишната И. Д. При обиска у 
тримата са намерени 14 подправени кредитни карти, 2 лаптопа, 7 мобилни телефона, 2 дис-
ка и 4 флаш памети и 4000 евро в брой. Престъпниците действали основно в края на седми-
цата, когато банкоматите са зареждани с пари за почивните дни [8]. 
     При съвместна операция на Европол, полски, австрийски и български полицаи през но-
ември 2009 г. са задържани 2 българи в Полша и 6 – в Пловдив, Бургас и Ямбол. При нап-
равените обиски са иззети скимиращи устройства, “лапи”, които се използват за тях, бели 
пластики, 10 лаптопа със софтуер, който е пригоден за снимане на данни от банкови карти 
[11].   
27  През декември 2009 г. двама българи – К. Д. (25 г.) и Д. И. (22 г.), са осъдени на по 2 годи-
ни и 4 месеца за измами с кредитни карти в Нова Зеландия. Пред съда двама заявяват, че са 
били принудително въвлечени в схема за източване на кредитни карти в Кентърбъри и 
Нелсън [21]. 
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броят на входящите и изходящите писма по линия на обмена са 150, 
през 2007 г. те са 305, а през 2008 г. – 561. Не намаляват сигналите и 
исканията за оперативни справки и проверки по линия на междуна-
родния обмен и към Икономическа полиция при ГДКП. 

 
2. Латентност на престъпността 
2.1. Престъпността в сферата на електронните банкови услуги 

е явление със значителна степен на латентност. Това се отнася и за 
България, за което свидетелстват следните индикатори. 

• Големи са различията между щетите, които понасят бан-
ките издатели от неправомерни трансакции с ЕПИ, и щетите от 
регистрираните престъпления. Чуждестранните банки и картови 
оператори публикуват официална статистика за размера на щетите от 
злоупотреби с издаваните/обслужваните от тях ЕПИ. По данни на 
картовия оператор “Visa International” загубите от източени в Бълга-
рия банкови карти на чужденци през 2005 г. са в размер на 1,5 млн. 
щатски долара, а само за 9-те месеца на 2006 г. – към 3 млн. долара. 
Сумите, с които са ощетени клиентите на MasterCard и другите кар-
тови оператори, са още по-големи [33, с. 1]. В България тази инфор-
мация има поверителен характер, поради което търговските банки, 
БНБ и БОРИКА не оповестяват размера на неправомерно изтеглени 
суми от издадени и обслужвани от тях карти. Но по неофициални 
данни загубите на финансовите институции от неоторизирани тран-
сакции с клиентски сметки са между 3 и 5 млн. лв. годишно. 

Полицейската статистика отчита щети в размер на 2130 хил. 
лв. от регистрираните престъпления с ЕПИ за периода 2002–2008 г., 
или средно по 304 хил. лв. на година. Информацията не е пълна, тъй 
като се отнася само до престъпления по наказателноправните  раз-
поредби, отразени в таблица 1, но различията в числата са значи-
телни и показват, че броят на деянията, за които или не се съобщава 
от пострадалите лица, организации и институции, или се съобщава, 
но не се регистрират от компетентните органи, е голям. 

• Основната част от извършваните престъпления с ЕПИ са 
продължавани. Наистина, по данни от проведената анкета, 54,7% от 
случаите, по които са работили ОР, и 75,8% от престъпленията по 
водените досъдебни производства са едноепизодни или с времетрае-
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не до 1 месец. С продължителност на инкриминирания период над 
6 месеца са само 23,9% от престъпленията по полицейските препис-
ки и 12,1% от тези по досъдебните производства. Причината за това 
е, че най-често се разкриват престъпления с неопитни извършители 
или се документират единични епизоди от цялостната престъпна 
дейност на лицата. Но при съучастие и при организирана престъпна 
дейност, съставляващи основната част на явлението, немалко от 
злоупотребите с ЕПИ остават нерегистрирани в течение на месеци и 
години. Дейността на организираните престъпни групи, проучени 
при изследването, е продължавала по една, две и повече години до 
нейното разкриване. 

• Данни на институции и органи, имащи отношение към 
тази престъпност, говорят за немалка разпространеност на 
неправомерните действия с ЕПИ. Например, по данни на финансова 
институция, към края на 2006 г. за всяка банка на ден се получават 
средно по 2 сигнала за злоупотреби [72]. В Помирителната комисия 
за платежни спорове към БНБ през 2007 г. са подадени 120 жалби 
във връзка с възстановяване на източени суми от банкови карти на 
клиенти [85]. Това са само част от извършените през периода 
престъпления, при които банките издатели са отказали изплащане 
на обезщетение на картодържателите поради виновно поведение от 
тяхна страна при съхраняването или ползването на банковите им 
карти. В Асоциацията за противодействие на икономическите 
измами постъпват множество оплаквания, най-чести от които са 
измамите с платежни карти, измами по интернет [28] и др. 

• Обобщеното мнение на анкетираните полицейски служи-
тели, работещи по линия на престъпленията с ЕПИ, също е в посока 
на висока степен на латентност на тяхното разпространение. Почти 
две трети – 60,6% от респондентите, са на мнение, че броят на реал-
но извършваните на обслужваната територия престъпления е по-го-
лям, а 10,6%, че е приблизително равен на броя на станалите извест-
ни случаи. Останалите 28,8% анкетирани считат, че латентността е 
минимална или не съществува (това се отнася за региони с много 
малко регистрирани случаи на престъпления с ЕПИ). 
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2.2. Основни фактори за латентност на престъпленията с 
ЕПИ са следните. 

• Неподаване на жалби или подаване на жалби с голямо за-
къснение от пострадалите лица – това е мнението на 65,1% от ан-
кетираните служители от Икономическа полиция и Гранична поли-
ция и от звената за борба с организираната престъпност. Такова ста-
новище изразяват и банкови експерти [85]. Причините за това са 
следните: 

 немалка част от пострадалите лица са чужденци, които 
не са посещавали страната или не са били в България по 
време на извършване на злоупотребите с банковите им 
карти. Тези деяния съставляват престъпления по бъл-
гарското законодателство, но за тях не постъпват или 
рядко постъпват жалби и не се регистрират. Броят на 
тези случаи е от порядъка на стотици на година, като 
често пъти става въпрос за мащабни престъпления28; 

 когато пострадалите са чужди граждани, временно преби-
вавали в България, често установяват липсата на пари от 
банковите им сметки едва след като са напуснали стра-
ната. За такива случаи също невинаги постъпват жалби; 

 повечето чужденци, а вече и немалко българи, притежа-
ват по няколко банкови карти със значителни суми по 
тях и често не знаят точната наличност по сметките си. 
Обикновено установяват липсите месеци, а понякога и 
години след извършването на злоупотребите; 

 обичайните суми, които се източват от карти на българ-
ски клиенти, са до 1000 лв. – 62,2% от регистрираните 
престъпления за 2003–2006 г.29, като 42,2% са до 400 лв. 

28  През март 2008 г. е регистриран пробив в компютърната мрежа на супермакетите от ве-
ригата “Ханафорд” в САЩ. С пиратски софтуер са откраднати данни от кредитни и 
дебитни карти на клиенти, съхранявани в сървърите на 271 от супермаркетите, намиращи 
се в Ню Йорк, Ню Хемпшър, Мейн, Върмонт, Масачузетс и Флорида. Регистрираните  слу-
чаи на измами са 1800, като застрашените от източване карти са 4,2 милиона. Тегленето на 
пари от сметките е правено от България, Италия и Мексико [62]. Извършените на тери-
торията на България деяния по този и подобни случаи не се регистрират и не се включват в 
статистическата отчетност.  
29  За периода 2007–2008 г. не разполагаме с данни по групи щети от регистрираните прес-
тъпления. 
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и 20% – от 401 до 1000 лв. (при 31,1% от случаите щетите 
са от 1000 до 10 000 лв. и само при 6,7% – над 10 000 лв.). 
По принцип пострадалите уведомяват банките издатели 
с оглед обещетяването им и/или прекратяване на непра-
вомерното ползване на картите. Не е известно обаче в 
каква част от случаите подават жалби и до полицията. 
При виновно поведение от страна на картодържателите 
(неизпълнение на договорните задължения при съхраня-
ването и ползването на ЕПИ), което изключва частично-
то или пълно  възстановяване на присвоените суми, как-
то и при открадване на картите им,  голяма част от за-
сегнатите картодържатели предпочитат да понесат за-
губи пред очертаващата се дълга и сложна процедура на 
наказателно разследване с малка вероятност за разкри-
ване на извършителите и възстановяване на понесените 
щети.  

• Несъобщаване от страна на банките – издатели на дебит-
ни и кредитни карти, за престъпления с ЕПИ. Обемът на такива 
случаи също не може да се определи, но със сигурност не е малък. 
По данни на ГДБОП, през 2007 г. само 3 банки доброволно са преда-
ли 1400 неистински разплащателни карти, иззети при опити  за не-
регламентирано теглене на пари. През 2006 г. този брой е 2300. При-
чините за несезирането на полицията или прокуратурата са две: 

 банковите клонове задължително информират центра-
лите си за констатирани неоторизирани действия с АТМ 
или ПОС устройства, които са тяхна собственост. Но 
банките по принцип не желаят да разгласяват случаите, 
за да се запази доверието на наличните и бъдещите  
клиенти30; 

 немалка част от престъпленията с ЕПИ остават във фа-
зата на опита поради независещи от престъпниците при-
чини – незадействане на скимиращи устройства, техни-
чески проблеми с годни като платежно средство фалши-

30  Даже има случаи, когато в полицейски звена постъпва оперативна информация за извър-
шени неправомерни трансакции от банкомати на дадена банка, но последната отрича да е 
имало подобно нещо.  
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ви карти (например не са използвани съответните за тях 
банкомати), осуетяване от появили се в близост хора и 
т.н. За такива случаи банките – собственици на терми-
нални устройства, много рядко уведомяват полицията 
не само поради посочената по-горе причина, но и зара-
ди липсата на щети. По данни на полицейската ста-
тистика, за периода 2002–2008 г. са регистрирани 
само 6 опита за престъпления по чл. 249, ал. 1 от НК. 

• Трудно установяване на престъпленията с ЕПИ чрез мето-
дите и средствата на ОИД. По  мнение на 12,1% от анкетираните 
полицейски служители, това е причина за високата латентност най-
вече на престъпленията, при които няма засегнати конкретни жер-
тви и съответно няма подадени сигнали. Това са подправянето на 
банкови карти и пренасянето през граница на заготовки и фалшифи-
кати. Получаването по оперативен път на изпреварваща или своев-
ременна информация за подготвяни, извършвани или извършени 
престъпления и документирането на престъпната дейност на заподо-
зрените лица са свързани с големи затруднения от различен харак-
тер. Поради това броят на установените производствени бази за фал-
шиви банкови карти е ограничен. За 9-годишния период 2000–2008 г. 
полицейската статистика отчита само 17 регистрирани престъпле-
ния по чл. 243, ал. 1, т. 2 от НК, като, разбира се, трябва да се има 
предвид нейната непълнота. 

Въпреки че не е възможно да се дадат статистически данни, 
малко на брой са и установените случаи на пренасяне през граница 
на скимиращи устройства, фалшиви карти и заготовки. Разкритите 
схеми за реализиране на трансгранична престъпна дейност с ЕПИ 
показват, че в преобладаващата част от случаите изготвянето на 
подправени карти с данни, които се крадат в чужбина, става в Бълга-
рия. Готовите фалшификати се пренасят обратно през граница в раз-
лични страни, където с тях се източват банкови сметки. Освен това, 
от чужбина се пренасят както заготовки, така и фалшиви карти за 
ползване в България. Така че престъпленията по чл. 244, ал. 1, пр. 3, 
отнасящи се до ЕПИ, са със значителна фактическа разпростране-
ност, но с ниска степен на установяване и съответно на регистри-
ране. 
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• Ниска степен на разкриваемост на регистрираните  прес-

тъпления с ЕПИ. Установява се извършителят едва на всяко четвър-
то престъпление – нивото на разкриваемост за периода 2003–2008 г. 
е 22,6%. Това е свързано с особеностите на престъпленията с банко-
ви карти, поради което основната част от регистрираните престъпле-
ния – 91,2%, е с неизвестен извършител, даващо възможност за про-
дължаване на престъпната дейност в големи бъдещи периоди. 

• Трудно разкриване на организирани престъпни структури и 
документиране на цялостната им престъпна дейност. Повечето от 
установените извършители или действат индивидуално, или са край-
ни ползватели. Рискът от залавянето на последните е предварително 
преценен и те веднага биват заменяни с други. Опасността от раз-
криване на организаторите, фалшификаторите и други основни фи-
гури в престъпните структури не е голяма. Организацията на прес-
тъпните йерархични мрежи включва спазване на строга конспира-
ция, която се осигурява с минимални контакти на участниците в тях 
на хоризонтално и особено на вертикално ниво. Неразкриването на 
престъпните мрежи повишава обществената опасност на явлението, 
тъй като дейността на ОПГ продължава, засегнатите жертви и нане-
сените щети се увеличават. 

Посочените по-горе фактори са предпоставка за т.нар. първич-
на/естествена латентност. Освен това, при изследването се уста-
нови и значително ниво на вторичната/изкуствена латентност. 
Тя е в две направления. Първо, за част от регистрираните, а вероят-
но и за част от разкритите престъпления с ЕПИ, не се попълва из-
искващата се входна документация, поради което те не фигурират в 
статистическия отчет. Това сочи съпоставката на данните (макар и 
непълни) за водените полицейски преписки и досъдебни производ-
ства от звената на ГДБОП, Икономическа полиция и Гранична поли-
ция с броя на регистрираните престъпления в бюлетините “Поли-
цейска статистика”, издавани от ДКИАД-МВР. На второ място, ве-
роятно има и случаи на полицейско “филтриране” при регистрация-
та на жалби и други първоначални сигнали за злоупотреби с ЕПИ. 
Предпоставка за това създава посоченото по-горе обстоятелство, че 
основната част от деянията са с неизвестен извършител.  
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Общият извод е, че факторите за латентност на престъпления-
та с ЕПИ са с интензивно действие и формират значително ниво на 
нерегистрирани престъпни деяния по обективни и субективни 
за полицейските органи причини.  

 
§3. Структура на престъпността в сферата 

на електронните разплащателни услуги 
 

1. Структура по вид на престъпленията 
1.1. Непълнотата на полицейската статистическа отчетност, 

невъзможността по някои престъпни състави да се отграничат прес-
тъпленията с ЕПИ от тези, извършени с парични знаци, и неточнос-
тите при наказателноправната квалификация на деянията на етапа 
на оперативната работа, а даже и при разследването, не позволяват 
да се направи задоволително точна структурна характеристика на 
регистрираната престъпност в сферата на електронните банкови ус-
луги по вид на деянията. 

• Безспорно е обаче, че преобладаваща част са престъпления-
та, свързани с източване на суми от банкови сметки:  

 използване на платежен инструмент или на данни от него 
без съгласието на титуляря (престъпления по чл. 249, 
ал. 1 НК). Делът им в съвкупността на регистрираните 
престъпления през периода 2003–2008 г., отразени в табли-
ца 1, е 89,8%31. По данни от проведената анкета с ОР и 
разследващи полицаи, средният дял на тези престъпления 
е 81,2% (вж. таблица 3); 

 служене с подправени ЕПИ (чл. 244, ал. 1 НК) с дял по 
анкетни данни 6,6%; 

  кражби на пари от банкови сметки чрез платежни карти 
(чл. 195, ал. 1, т. 4 НК)  с дял  1,5% според анкетата; 

  компютърни измами по чл. 212а от НК с дял 0,2% по анкет-
на информация – манипулиране на компютърни данни, с 
което се нанасят щети на собственици на банкови сметки. 

По анкетни данни общият относителен дял на престъпления-

31  Данните от таблица 1 не включват престъпленията по чл. 195, ал. 1, т. 4; чл. 244, ал. 1 и 2 
и чл. 246 от НК. 

 

                                                           



 
 

56 

та, свързани с източване на суми от банкови сметки, е 89,4%. Как-
то беше отбелязано и в т. 1.2 на §2, абсолютният брой на този най-
разпространен вид престъпления с ЕПИ е много по-голям, тъй като 
няма информация колко от престъпленията по чл. 195, ал. 1, т. 4 от 
НК за периода 2006–2008 г. са извършени с използване на банкови 
карти.  

Таблица 3 
Структура по вид на престъпленията  
с електронни платежни инструменти 

(по данни на анкетата с ОР и разследващи полицаи) 

Вид на престъпленията 
П
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Общ брой престъпления 239 194 (%) 
1.  Чл. 195, ал. 1, т. 4 НК 0,4 2,6 1,5 
2.  Чл. 212а НК 0,2 0,0 0,1 
3.  Чл. 243, ал 2, т. 3 НК 4,0 3,6 3,8 

4.  Чл. 244, ал. 1 НК 
 (служене с подправени ЕПИ) 1,9 11,3 6,6 

5.  
Чл. 244, ал. 1 НК 
(пренасяне през граница на 
подправени ЕПИ) 

0,4 3,6 2,0 

6.  Чл. 244, ал. 2 НК 0,0 0,5 0,3 
7.  Чл. 246, ал. 1 НК 0,4 1,0 0,7 
8.  Чл. 246, ал. 3 НК 0,8 1,0 0,9 
9.  Чл. 249, ал. 1 НК 89,6 72,8 81,2 
10.  Чл. 249, ал. 3 НК 2,3 3,6 2,9 

ОБЩО 100,0 100,0 100,0 
 

Престъпленията, свързани с източване на суми от банкови 
сметки на собственици на платежни карти, са със сравнително ниска 
степен на латентност по отношение на пострадали лица – български 
граждани, и с висока латентност по отношение на злоупотребите с 
банкови карти на чужди граждани. 

• Регистрираните случаи на изготвяне на подправени 
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платежни карти – престъпления по чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК, по 
данни на полицейската статистика са малко – общо 16 случая за пе-
риода 2000–2008 г., с относителен дял 3%. По анкетни данни този 
дял е 3,8%. Производството на фалшиви ЕПИ е престъпна дейност с 
висока латентност, тъй като нейното разкриване изисква сериозна 
оперативна работа. Залавят се лица, които използват фалшиви 
карти, но рядко се установяват фалшификаторите. 

• Регистрираните случаи на пренасяне през граница на под-
правени ЕПИ, заготовки,  скимиращи и други устройства не мо-
гат да се отграничат в статистическата съвкупност на престъплени-
ята по чл. 244, ал. 1 от НК. По анкетни данни техният дял е малък – 
2%, но информацията е само от 3 звена на Гранична полиция. 

Фактическата разпространеност на тези престъпления е значи-
телна. Пренасянето през граница (при пътуване с автобуси, леки ав-
томобили, самолети) на фалшиви банкови карти и записващи устрой-
ства от или за България е необходим и задължителен елемент в най-
често прилаганите схеми на престъпна дейност на ОПГ, действащи 
в страната и чужбина. Латентността на този вид престъпления е 
висока поради ниската им разкриваемост. Полицейската практика 
показва, че разкриването е затруднено и от сериозните предохрани-
телни мерки, които вземат престъпниците. Скимиращите устройства 
се разглобяват и отделните части се пренасят от различни хора, кои-
то не могат да бъдат уличени в закононарушение [20]. 

Нерядко пренасянето на подправени карти, заготовки или уст-
ройства става чрез колетни пратки от или за чужбина. За пренасяне 
през граница в последните години организаторите на “бизнеса” с 
банкови карти “наемат” и съществуващи канали за наркотрафик и 
трафик на крадени коли [20]. 

• Малко са регистрираните престъпления по чл. 249, ал. 3 от 
НК – изготвяне, монтиране или използване на техническо сред-
ство за придобиване на информация за съдържанието на плате-
жен инструмент – 6,4%. Реалната разпространеност на тези престъп-
ления е значителна, но с ниска степен на установяване и съответно на 
регистриране, включително поради това, че нерядко остават  на стадия 
на опита. Например в края на 2007 г. и началото на 2008 г. банките от-
читат “бум” на извършените на банкомати престъпления, 90% от които 
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са свързани с поставяне на скимиращи устройства [65, 73]. 
• Със сравнително ограничена разпространеност са престъп-

ленията по чл. 249, ал. 4 от НК – съхраняване или предоставяне дру-
гиму на информация по ал. 3 на чл. 249 от НК. По данни на по-
лицейската статистика са регистрирани само 4 престъпления – 0,8%. 

• Регистрираните престъпления по чл. 246, ал. 1 от НК – при-
готовление или сдружаване с цел производство или използване 
на подправени ЕПИ, не могат да се отграничат в данните от поли-
цейската статистика от престъпленията с подправени парични зна-
ци, таксови или пощенски марки и държавни ценни книжа. Делът на 
отбелязаните в анкетата такива случаи е 0,7%. 

• По анкетна информация делът на престъпленията по чл. 246, 
ал. 3 от НК – изготвяне, придобиване, пазене или укриване на 
предмети, материали, оръдия или компютърни програми, пред-
назначени или послужили за подправка на ЕПИ, е 0,9%. Устано-
вяването на тези престъпления е много важно с оглед пресичане на 
последваща дейност по изготвяне на фалшиви карти. Степента им 
на разкриваемост обаче е ниска. 

1.2. Характерна особеност на престъпните деяния с ЕПИ е чес-
тото извършване успоредно с тях и на определени видове съпътс-
тващи престъпления. 

• Кражби на банкови карти. По обобщена информация на 
Икономическа полиция 50-60% от случаите на  източване на банко-
ви сметки с истински ЕПИ са предхождани от кражбата им от тех-
ните законни притежатели32. Кражби на чанти и портфейли вече се 
извършват не само за да се вземат пари, а и банкови карти. От есен-
та на 2008 г. се отчита ръст на кражбите на платежни карти. Чанта с 
“електронен портфейл” се краде на всеки шест ча ̀са [6]. 

Така наречените “горещи кражби” на платежни карти, при 
които притежателите им все още не са открили тяхната липса, често 
пъти водят до изтегляне на значителни финансови средства, особено 
в случаите, когато престъпниците имат на разположение и личен 
документ на пострадалите (лична карта, международен паспорт). 

32  През 2007 г. пловдивски полицаи арестуват 37-годишна жена, изтеглила в продължение 
на 48 ча̀са 800 лв. от чужда кредитна карта, открадната от жена (27 г.) на автогара “Север”. 
На откраднатата карта било залепено листче,  на  което бил записан ПИН кодът [8]. 
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Рискът от незаконно теглене на големи суми се повишава в зависи-
мост от специалния характер на кредитните карти (“сребърни”, 
“златни”, “платинени”, “диамантени”), които се издават на платежо-
способни клиенти. Дори след блокиране на картите могат да се из-
вършват трансакции под определения лимит, включително в съучас-
тие с некоректни търговци [27, 11–12]. 

• Използване на фалшиви документи за самоличност при 
неправомерно теглене на суми от чужди банкови сметки. 

• Подправка на банкноти, документи, пътнически чекове, 
бандероли. Това е обусловено от използването на еднакви техноло-
гии (компютърни) при изготвянето на фалшификати и от други фак-
тори33. 

• Прокарване в обращение и пренасяне през граница на фал-
шиви пари и документи34, контрабанда на стоки, коли и наркотици 
поради използване на едни и същи мрежи от хора и нелегални ка-
нали, както и поради извършването на различна по вид престъпна 
дейност от определени лица и групи35. Например при 10-15%  от 
случаите по проучените оперативни материали лицата, представля-
ващи оперативен интерес, се занимават едновременно с прокарване 
в обращение на фалшиви пари и неправомерно ползване на банкови 
карти. 

• Изпиране на престъпно придобити средства чрез злоупот-
реби с платежни карти36. 

33  В края на януари 2009 г. е разкрита ОПГ, действаща на територията на София, Търго-
вище и Разград. Четиримата участници в нея на възраст от 30 до 37 години са криминално 
проявени. Изработвани са устройства за копиране на данни от ЕПИ, използвани в страни 
членки на Европейския съюз. Групата се е занимавала и с изготвяне и разпространяване на 
неистински български и чуждестранни документи за самоличност. Разкрити са 3 производ-
ствени бази за скимиращи устройства и 2 бази за съхраняване на фалшиви документи [83]. 
34  В края на април 2009 г. на ГКПП “Калотина” при щателна митническа проверка на авто-
бус, пътуващ по редовна линия от България за Испания, са открити пакет с четец за бан-
кови карти, две клавиатури и пликчета с метални пластинки за тях, както и фалшиви лични 
карти, пренасяни от водача на автобуса [88]. 
35  През 2006 г. на ГКПП “Калотина” при проверка на автомобил са открити 100 фалшиви 
кредитни карти на американската Сity Bank. Проверката е по повод на съмнение, че с МПС 
се пренасят наркотици [41, с. 1]. 
36  На братята М. И. и Г. И. от Силистра, осъдени през 2003 г. по чл. 249 от НК.,  впоследс-
твие е повдигнато обвинение за пране на пари (случаят е описан на стр. 91). Иса Ахмед от 
Варна (вж. случая, описан на стр. 79) е обвинен и осъден, освен за организиране на прес-
тъпна група за източване на кредитни карти, и за изпиране на незаконно придобитите сред-
ства. За пране на пари са осъдени и негови съучастници.  
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• Образуване, ръководене или участие в организирани 
престъпни групи, извършващи престъпления с ЕПИ. Подвеждането 
под отговорност на обвиняеми лица, освен по престъпни състави, 
свързани с ЕПИ, и по чл. 321 от НК изисква установяване на всички 
или поне на трима от участниците в ОПГ и пълно документиране на 
престъпната им дейност и връзки. Това на практика е свързано със 
значителни трудности от различен характер, поради което предя-
вяването на обвинения  по чл. 321 е практикувано сравнително ряд-
ко. Би следвало обаче да се разшири прилагането на чл. 246, ал. 1 от 
НК, конкретно хипотезата за сдружаване на лица с цел изготвяне 
и/или разпространение на подправени ЕПИ. 

• Кражби, унищожаване или повреждане на четящи устрой-
ства за магнитни карти, монтирани на банкомати37. 

• Подкупи, престъпления по служба и други корупционни 
престъпления, извършвани от служители във финансови, търговски 
и други организации, полицейски служители и магистрати, за под-
помагане или прикриване на злоупотреби с ЕПИ. 

• Изнудване или принуждаване на лица към включване в прес-
тъпна дейност или на свидетели към отказ от даване на показания. В 
последно време се наблюдава нов начин  за набиране на ползватели 
на фалшиви карти. Поради високия риск да бъдат хванати пред 
банкомати или арестувани след това по снимки от видеокамерите, 
много са намалели дребните престъпници, които се съгласяват да 
“дърпат” пари с бели пластики. Затова организаторите на ПГ принуж-
дават нередовни длъжници, като им обещават опрощаване на зае-
мите, или заплашват крадци, че ще ги предадат на полицията [20]. 

 

2. Териториална структура 
2.1. Структура по области 
Териториалната структура на престъпността с ЕПИ по области 

се характеризира със значителна неравномерност, което се дължи на 
различната степен на развитост на банковата инфраструктура в от-
делните региони, нееднаквата численост на населението, наличието 

37  Такива случаи не са редки. Например, през 2007 г. са заловени 3 души от Силистра (31г., 
31 г., 38 г.) при опит за кражба на четящото устройство на банкомат в силистренско село 
чрез рязане и стопяване. Подобни случаи са регистрирани на територията на VІ РУМВР-
СДВР и на други места. 
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на морски и планински курорти. 
По данни на полицейската статистика, престъпността в сфера-

та на ЕПИ е с най-голяма интензивност в столицата – 237 регистри-
рани престъпления за периода 2003–2008 г. или 44,5% от общо регис-
трираните престъпления. Следват Варненска област (54 престъпле-
ния), Пловдивска област (22), Пазарджишка област (18), Старозагор-
ска област (19), Габровска  и Софийска област (по 13), Добричка об-
ласт (12), Бургаска област (11). На територията на Монтанска област 
е регистрирано едно престъпление, а във Врачанска, Кърджалийска 
и Смолянска област – по 2. Останалите области са с брой на регис-
трираните престъпления между 3 и 10.  

Представянето на сравнително точна регионална характерис-
тика на регистрираната престъпност и тук е затруднено от непълно-
тата на полицейската статистика. Но съпоставката на посочените по-
горе данни с информацията от анкетата, оперативните материали и 
проведените беседи с полицейски служители показва, че престъпна-
та дейност с използване на банкови карти е с най-висока интензив-
ност в столицата, черноморските области Варна и Бургас, Староза-
горска, Пловдивска и Пазарджишка област. Това се дължи най-вече 
на голямата концентрация на население и на притока на чужди 
граждани – летовници, туристи, бизнесмени.  

Връзката обаче с посочените по-горе фактори не е еднозначна. 
ОПГ с престъпна дейност в България, страни от ЕС и други държави 
са разкрити и на територията на Силистренска, Разградска, Търго-
вищка, Шуменска и други области. Явно, влияние оказва обстоятел-
ството, че в определени региони от дълго време съществува и се об-
новява активен престъпен контингент, който си осигурява престъп-
ни печалби от няколко източника или преориентира дейността си 
към нови източници. Например, във Варна, Силистра, Пловдив, Ста-
ра Загора и други градове в края на 90-те години на миналия век и 
началото на настоящото десетилетие бяха разкрити печатници за 
фалшиви пари, което принуди криминално проявени лица да се на-
сочат към нови дейности.  

Важна специфика на териториалното разпределение на прес-
тъпността в сферата на ЕПИ е “излизането” на съществена част 
от нея извън пределите на страната. Всички организирани прес-
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тъпни групи от втори–пети тип (вж. §4 на настоящата глава), дейност-
та на които беше проучена изцяло или частично при изследването, 
са с географски обхват на действие не само в България, но и в други 
страни.  Причината за това е осигуряването на реални и големи пе-
чалби, което не може да се осъществи с копиране на данни от ЕПИ и 
с извършване на незаконни трансакции в България. Поради гранич-
ните облекчения най-често се “работи” в страни от Европейския 
съюз (Германия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Холандия, 
Швеция, Австрия и др.). Но българи са арестувани в Русия и други 
европейски страни, които не са членове на ЕС, в САЩ, Канада, дър-
жави от Африка (ЮАР, Кения), Далечния изток, Карибския район.  

2.2. Структура по вид на населените места 
Териториалната разпространеност на престъпността с ЕПИ 

според вида на населените места също е повлияна от степента на 
развитост на електронните банкови услуги (наситеност с банкомати 
и ПОС устройства) и на концентрацията на хора. Това определя 
преобладаващите дялове на регистрираните престъпления в столи-
цата – 44,5% по данни на полицейската статистика за периода 2002–
2008 г., и в областните градове – 24,8%. 

Не е малък делът на престъпленията, регистрирани в остана-
лите градове на страната –  27,7%. Това обаче не е свързано с висока 
престъпна активност на местното население, а със засиленото гаст-
ролиране на лица, които скимират данни и използват фалшиви 
карти в курортни селища по Черноморието и други региони на стра-
ната. Престъпниците се възползват от наличието на много хора в 
тези селища през активните сезони и от възможността да останат 
незабелязани и неразпознати. Освен това присъствието на чужденци 
създава условия за копиране на данни от банковите им карти, когато 
ползват различни услуги. 

С малък дял са престъпленията в селата – 1,6%, и в извънсе-
лищни обекти (най-вече бензиностанции) – 1,5%. 

 
 
3. Структура по конкретно местоизвършване  
     на престъпленията 
Подправката на електронни платежни карти изисква сравни-

телно неголямо по обем оборудване и самото производство може да 
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се извършва в жилищни и други помещения, без да са необходими 
специални условия. 

Местата, където могат да се крадат данни и да се извърш-
ват злоупотреби с авоари  по банковите сметки на потребители 
на електронни банкови услуги, се определят от техническата среда 
за съхраняване на бази данни и осъществяване на платежни опера-
ции  по клиентски сметки. Това са: 

• терминални устройства АТМ, чрез които могат да се теглят 
пари в брой, да се плащат услуги и да се правят преводи между смет-
ки. Банкоматите са най-разпространеното място за извършване на 
престъпления с ЕПИ. По анкетни данни, те са използвани при 86,8% 
от случаите, по които са работили ОР, и по 78,3% от досъдебните 
производства. 

 Престъпниците избират подходящи банкомати за скимиране 
на данни или за източване на банкови карти от гледна точка мини-
мизиране на риска от идентифициране и залавяне. Застрашеността 
на АТМ устройствата зависи от различни, понякога и с нееднознач-
но влияние, фактори: 

 липса на физическа охрана и видеонаблюдение в помеще-
нията. Най-защитени са банкоматите, които се намират в 
сградите на банки или в 24-часовите зони, каквито имат 
някои финансови институции (например ТБ “ДСК”); 

 липса на вградени камери в банкоматите, което прави 
предпочитани по-старите модели АТМ. Ако банкома-
тите са нови модели, престъпниците слагат очила, шап-
ки или шалове около лицето си, за да не бъдат впослед-
ствие разпознати. Понякога върху камерата се залепва 
лепенка, дъвка или се слага пръст върху нея; 

 отдалеченост и безлюдност на районите. Има обаче и 
случаи на манипулации с банкомати на много оживени 
места, тъй като престъпниците, усвоили необходимите 
умения, могат много бързо да осъществяват нужните 
действия; 

 честота на посещаване от служители на банката, която е 
собственик на АТМ. Върху по-рядко посещавани бан-
комати сравнително по-лесно могат да се монтират, а 

 



 
 

64 

след това и демонтират скимиращи устройства; 
 използван способ за придобиване на данни.  Например 

при метода на т.нар. “ливанска примка”, която изисква 
участие на поне двама души, предпочитани са банко-
мати на открити и оживени места, за да може да бъде 
наблюдавано приближаването на ползватели/клиенти 
към тях. 

Неправомерните операции на банкомати често се извършват 
през нощта, когато осветлението е по-слабо и има минимално дви-
жение на хора. Уязвими са банкомати близо до луксозни ресторанти 
и клубове, които се посещават нощно време. В късните часове кли-
ентите, обикновено употребили алкохол, много по-трудно забеляз-
ват поставените скимиращи устройства, особено тези с миниатюрни 
размери. 

Избира се времето малко преди и след полунощ, за да могат да 
се изтеглят суми по лимитите на банковите карти за 2 поредни дни. 
Предпочитани са почивни дни и времето на почивки на служите-
лите, тъй като при блокировки дежурните служители не могат бързо 
да реагират и проверките се бавят38. 

Интензивността на престъпната дейност е най-голяма през ку-
рортните сезони – лято и зима, и в края на годината при коледните 
пазарувания. 

• Терминални устройства ПОС – такива устройства се нами-
рат на банкови гишета, в търговски и други обекти за плащане на 
стоки и услуги и получаване на пари в брой. По анкетни данни де-
лът на престъпленията с използване на ПОС е сравнително малък: 
9,4% от случаите, по които са работили ОР, и 17,4% от досъдебните 

38  През 2004 г. в Русе е разкрит извършител на незаконни трансакции с дебитна карта –  
Ц. В., на 46 години, с висше образование, живущ в Плевен, многократно осъждан за изма-
ми, документни престъпления, пласиране на неистински парични знаци, хазарт. Осъден е 
по чл. 195, ал. 1, т. 4. Оперативната информация сочи наличие на групова престъпна дей-
ност и множество пострадали лица – българи и чужденци, живеещи в други страни. Полз-
вани са истински карти, добити по метода на “ливанската примка”, и крадени карти. Регис-
трираните неправомерни тегления са осъществявани между 04 и 06 ч., 10–14 ч. и 24–01 ч. в 
почивни дни – събота и неделя. Времето е избрано с оглед на това, че реагирането от стра-
на на дежурните служители при проблеми с банкомати и блокиране на карти  по техничес-
ки причини се забавя с 40-50 минути (архив на: СИП при ОДМВР-Русе; отдел “ИП” при 
ГДКП). 
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производства. Особено уязвими са търговските обекти в районите 
на бензиностанции и магазини. 

По принцип тези устройства по-рядко се използват от измам-
ниците в сравнение с банкоматите, тъй като се обслужват от банко-
ви служители, продавачи и други лица, което увеличава вероятност-
та от установяване на неистинността на платежните карти и доку-
ментите за самоличност. По мнението на полицейски служители и 
банкови специалисти, в последно време се забелязва известно измест-
ване на престъпленията от банкомати към ПОС терминални устрой-
ства. 

• Интернет среда – извършването на престъпления с ЕПИ в 
електронна мрежова среда е свързано със системата на електронната 
търговия и електронното банкиране. Регистрираните престъпления 
са ограничен брой. Според проведената анкета относителният им 
дял е много малък – 0,2%. По измамлив начин  се научават данни от 
банкови карти и се използват при участие в хазартни игри, за заку-
пуване чрез интернет на стоки, самолетни билети и др. 

По принцип извършваните стандартни трансакции през интер-
нет са по-уязвими за неправомерни посегателства в сравнение с пол-
зването на банкомати и ПОС устройства. Има и програми за сигурни 
плащания през интернет, но те изискват сериозни инвестиции от 
страна на издателите на карти и на приемащите банки. За по-голяма 
сигурност, при плащанията през интернет могат да се използват 
виртуални карти. 

 
4. Структура според видовете електронни  
    платежни инструменти 
Видовете електронни платежни инструменти като предмет или 

средство за извършване на неправомерни действия са следните. 
• Платежни инструменти за отдалечен достъп – банкови 

карти. Това е преобладаващото средство за злоупотреби при елект-
ронните банкови услуги. Много по-широкото използване от българ-
ските граждани на дебитни карти ги правят по-уязвими. Близо две 
трети от случаите, по които са работили анкетираните ОР – 64,7%, 
са с предмет или средство на престъпна дейност дебитни карти. При 
досъдебните производства делът им е 65,1%. Дяловете за кредит-

 



 
 

66 

ните карти са двойно по-малки: 35,3% за ОР и 34,9% за разследва-
щите полицаи. Предпочитат се кредитни карти на чужденци и меж-
дународни кредитни карти поради много по-големите лимити за тег-
лене на суми. 

• Платежни инструменти за отдалечен достъп – електронни 
банкови платежни заявления. Те се използват при електронното 
банкиране по интернет. Регистрирани са такива случаи с квалифи-
кация компютърна измама по чл. 212а от НК39. По измамлив начин 
се научават кодовете за достъп и впоследствие с такива заявления се 
извършват неправомерни трансакции, като се прехвърлят суми по 
собствени сметки или се извършват плащания. 

• Инструменти за електронни пари – при изследването не 
се установиха случаи на използване на този вид ЕПИ за извършване 
на престъпления. 
 

§4. Съучастие при престъпленията с електронни  
платежни инструменти. Организирана престъпност 

 
1. Злоупотребите с банкови карти започват като индивидуална 

или в съучастие престъпна дейност на лица, които имат познания за 
електронни разплащания и компютърни комуникации. Но много 
бързо интензивното развитие на безналичните платежни системи и 
появилите се нови способи за кражба на данни от банкови карти 
превръщат престъпленията с ЕПИ в многоетапен престъпен процес, 
който изисква участие на повече лица, добра организация и съгласу-
ваност на техните действия. Извършването на трансгранична прес-
тъпна дейност с ЕПИ, включваща и територията на България, също 
изисква изграждане на организирана мрежа за кражба на данни, 
производство, пренасяне през граница и използване на фалшиви 
банкови карти.  

39  През август 2008 г. е осъществен направомерен банков онлайн превод на парични средс-
тва без знанието на техния наредител. Образувано е досъдебно производство срещу Д. Н. 
от гр. Раднево, 30 г., криминално проявен за незаконно усвояване на финансови средства 
на физически и юридически лица, без тяхно съгласие и знание. Използвайки системата за 
интернет банкиране, той инсталира “троянски кон” в компютрите на банкови клиенти, кой-
то копира кодове за достъп до банкови сметки. Чрез електронни платежни заявления през 
интернет започва да пренасочва финансови средства към собствена сметка (архив на СИП 
при ОДМВР-Стара Загора). 
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Понастоящем едноличната престъпна дейност е сравни-
телно ограничена и е свързана основно с използването на истински 
платежни инструменти без съгласието на титуляря. Най-често това 
са случаи, когато членове на семейството, роднини или близки на 
дадено лице, имайки достъп до дебитната или кредитната му карта, 
теглят с нея суми от банковата му сметка. Еднолично се извършват 
и престъпления с откраднати или изгубени банкови карти, собстве-
ниците на които ги съхраняват с персоналните им кодове и с лични 
данни. Индивидуално действащи лица извършват операции с данни 
от чужди банкови карти от системи за електронно банкиране и елек-
тронна търговия. 

Като индивидуална престъпна дейност може да се приеме из-
ползването или пренасянето през граница на фалшиви електронни 
карти от лица, които не са в регулярни престъпни връзки с членове 
на ОПГ (например купили са ги от познати или чрез тяхно посред-
ничество). 

Граничен случай е и дейността на лица от престъпния свят, 
които имат контакти, но не принадлежат към структури, занимава-
щи се с ЕПИ, а използват собствените си канали за трафик на нарко-
тици, подправени пари, документи и даже на хора и мрежите за раз-
пространението им за пренасяне през граница, продажба или изпол-
зване на фалшиви карти за неоторизирани трансакции. Такива лица 
работят “за своя сметка”, като престъпленията с банкови карти са 
допълнителен източник на доходи40. 

Съучастието по чл. 20 от НК при извършване на престъпле-
ния (при три и повече лица, без наличие на признаци за организира-
на престъпна дейност) също е сравнително рядко срещано. Обикно-

40  Е. Й. (30 г.), живущ в Стара Загора, се занимава с контрабанда и търговия на наркотици. 
През 90-те години изтърпява 2 г. лишаване от свобода в Швеция за пласиране на дрога. 
През 2001 г.  е задържан в Ница, Франция, и осъден на 8 месеца за трафик на наркотици. 
Снабдява българи – криминално проявени лица, с фалшиви чешки паспорти. Извършва  
контрабанда на крадени МПС от Испания.  Едновременно с това върши измами с подпра-
вени кредитни карти  в Швеция, Испания и България. Пътува със самолет до Испания, къ-
дето получава чрез свои връзки изпратени от Канада по куриерска служба фалшификати. 
През 2001 г. купува за 10 хил. долара 100 фалшиви карти, но последните не са възприети от 
ползваните от него банкомати в България. От същите източници с фалшиви кредитни карти 
се снабдява и М. М., който се занимава с пласиране на подправени долари (архив на СБОП 
при ОДМВР-Стара Загора, 2001 г.). 
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вено това са деяния на лица, които не са криминално проявени. 
Престъпната дейност най-често е еднократна или с неголяма про-
дължителност и е свързана с незаконно използване на чужди истин-
ски платежни карти41 или на фалшификати, както и с извличане на 
данни от кредитни или дебитни карти на оправомощени държатели – 
клиенти на хотели, ресторанти, магазини, бензиностанции, търгов-
ски дружества и други обекти, в които чужди и български туристи, 
бизнесмени и граждани ползват различни услуги. 

Съвкупната информация от различните източници, проучени 
при проведеното изследване, показва, че основната част от престъп-
ленията с ЕПИ се извършват от организирани престъпни структу-
ри по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК. Всяка от ОПГ е със специфич-
ни особености по отношение на броя, социално-демографските и 
криминологичните характеристики на участниците, вътрешната 
структура, степента на организираност и йерархичност в групата, 
географския обхват и мащабността на престъпната дейност, органи-
зационните схеми на действие, начина на разпределяне на печалба-
та. Разнообразието е голямо, но могат да се разграничат 5 типа ОПГ. 

Тип І – организирани престъпни групи от 3-4 човека, които по 
различни начини са се сдобили с чужди истински и най-често с под-
правени електронни банкови карти за извършване на  неправомерни 
трансакции. 

Връзката с производителите на фалшификатите може да е пря-
ка или опосредствана, но такива ОПГ работят за своя сметка. В ред-
ки случаи може сами да са фалшифицирали карта/карти. Групите са 

41  Д. Й. (31 г.) е изпълнител-машинопис в Общинска администрация – Дупница. На 
24.02.2006 г. влиза в кабинета на главната юрисконсултка на общината и използвайки от-
съствието ѝ, изважда дебитната ѝ карта от оставената на бюрото чанта. На 02.03.2006 г., ко-
гато по картите на служителите от общината са преведени трудовите им възнаграждения, 
сутринта, в работно време извиква И. М. (46 г.), с когото съжителства на семейни начала, и 
на банкомата на входа на сградата на общината със собствената си карта му показва как се 
борави с такъв платежен инструмент. Дава му откраднатата карта с листче, на което е запи-
сала персоналния ѝ идентификационен номер, който е научила известно време преди това. 
От банкомати на ТБ “СИБанк” и ТБ “Пиреос” в Благоевград за времето от 11 ч. 21 мин. до 
11 ч. 24 мин. И. М. изтегля съответно 200 лв. и 20 лв., намиращи се в наличност по картата. 
На И. М. е повдигнато обвинение по чл. 249, ал. 1 от НК в качеството му на извършител, а 
на Д. Й. – по чл. 249, ал. 1 в качеството ѝ на подбудител и по чл. 194, ал. 1 от НК. Д. Й. е 
със средно образование, неосъждана. И. М. е едноличен търговец, с основно образование, не-
осъждан. Присвоенатата сума е възстановена (архив на РУМВР-Дупница, ДП №164, 2006 г.).  
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локални, формират се на приятелска, роднинска или етническа осно-
ва. Поне един член на групата, обикновено организаторът на прес-
тъпната дейност, е криминално проявен. ПГ може да са със строго 
разпределение на ролите42, но поради неголямата численост най-
често членовете изпълняват повече от една функция. Дейността на 
групите излиза извън населеното място, като остава сравнително 
ограничена до няколко региона. Размерът на присвоените суми зави-
си от различни фактори: брой на използваните карти, наличност на 
суми по тях, продължителност на инкриминираната дейност. 

Към ОПГ от този тип могат да се причислят т.нар. “ad hoc” 
групи. Това са престъпни групи, създавани по конкретен повод, нап-
ример за скимиране на данни и злоупотреби с банкови карти на чуж-
денци и българи през туристическите сезони по Черноморието и 
планински летовища.  

Тип ІІ – ОПГ с пирамидална структура (лидер и членове) и 
със затворен цикъл на престъпна дейност (кражба на данни, произ-
водство и използване на подправени ЕПИ) в България и други стра-
ни (вж. фиг. 1). 

42  Три лица от Шумен съставляват местна престъпна структура, образувана на етническа 
основа (тримата са от арменски произход), както и на съучастничество при извършване на 
документни измами. През периода  май–юни 2006 г. (вероятно инкриминираният период е 
по-продължителен), вечерно време, от банкомати и ПОС терминали в търговски обекти на 
територията на бензиностанции край Шумен, Бургас, Ахелой, Варна, Стара Загора, Русе и 
Бяла теглят парични средства в брой и купуват ваучери за карти “Прима” и “Би кънект”, 
цигари и други стоки за бърза реализация за хиляди левове. 
      Организатор на ОПГ е А. Б.,  който купува 4 неистински дебитни международни карти 
на името на чужди граждани. А. Б. е без криминални прояви, има търговска фирма, семейс-
твото му притежава златарски магазин. Разполага със значителни финансови средства. 
Вторият участник, Е. А. (28 г.), е без определена професия, не е склонен да упражнява тру-
дова дейност, има богата криминална биография. Доходи получава основно от кражби, 
измами, документни престъпления. Регистриран е за изнудване, принуда и отвличане. Той 
е шофьор на групата, като тримата винаги пътуват заедно с автомобил.  С. Р. (33 г.) 
осъществява неправомерните трансакции с давана му непосредствено преди това от А. Б. 
фалшива карта. Веднага след тегленето на пари или на извършването на покупка предава 
съответния касов документ. Продажбата на стоките се извършва от А. Б., който взема 
основната част от печалбата. Установени са 4 пострадали лица, живеещи във Франция, 
Белгия, Финландия и Швейцария. 
      На тримата е предявено обвинение по чл. 249, ал. 1 от НК. А. Б. е обвинен и по чл. 321, 
ал. 1 от НК, а съучастниците – и по чл. 321, ал. 2 от НК (архив на СИП при ОДМВР-
Шумен, 2006 г.). 
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Фиг. 1. Организирана престъпна група с пирамидална структура 
 
Организираните престъпни групи от този тип обикновено са с 

численост 5-10 души, често съвместяващи две и повече функции. 
Членове на такива ОПГ основно са живеещи в страната българи, но 
могат да участват постоянно или временно пребиваващи български 
граждани в други страни, а понякога и чужди граждани43. Лидерът 
може да изпълнява не само организаторски функции, но и да участ-
ва в изпълнителски дейности – набавяне на информация за истински 
платежни карти, изготвяне на карти дубликати, извършване на не-
правомерни тегления44. Често организаторът и основната част от 

43  А. Д., 37 г., със средно образование, неосъждан, от София, е осъден за това, че през перио-
да 2003–2004 г. е образувал и ръководил ОПГ от 7 лица, вкл. чужд гражданин, грък, с цел 
извършване на престъпления по чл. 243, ал. 1, т. 3 и чл. 246, ал. 1 от НК. ПГ действа в 
София, Пловдив и чужбина.  Срещу 5 от лицата е образувано дело и в чужбина (архив на 
НСлС, сл. д. №347, 2004 г.). 
44  Р. К., на 27 години, завършил висше образование в Швейцария, условно осъждан пак в 
Швейцария, е организатор на канал за пренасяне на информация от кредитни карти от Авс-
трия до България. В престъпната дейност участват още 9 лица на възраст между 27 и 33 
години, българи, част от които пребивават временно във Виена. В ПГ има и жена, която 
живее от дълго време във Виена. Има и няколко мулета, които с лек автомобил пренасят 
фалшификати и техника. Групата е сформирана на приятелска основа. Р. К. изготвя под-
правени карти, въвежда данни в откраднати карти. Ползва компютър със специална прог-
рама, предназначена за разчитане, обработване и въвеждане на данни в електронни карти. 
Техниката му е предоставена за определено време от системен администратор, работещ в 
банка. Взема оборудване и от други познати, които се занимават с подобен род дейности, 
на основата на взаимност или на възмездна основа. Той е един от главните ползватели на 
фалшивите банкови карти. Пътува до Австрия, Италия и Швейцария, като по няколко пъти 
сменя датата на пътуванията (архив на: отдел “ИП”-ГДКП; СтСлС, сл.д. № П-10, 2005 г.) 
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участниците са криминално проявени, но в престъпната дейност се 
включват и лица без минали престъпни прояви. Задължително в 
ОПГ има специалисти с компютърни познания. Кражбата на данни 
от ЕПИ се извършва от банкови карти на чужденци и българи в 
страната и други държави, обикновено от Европейския съюз. Фал-
шификатите се изготвят в България. Възможно е да се ползват и 
подправени карти, изработени в други страни. 

Успоредно с престъпления с ЕПИ лидерът и част от членовете 
могат да си осигуряват “доходи” и от други престъпления (измами, 
подправка и разпространение на фалшиви пари, документи за само-
личност, дипломи, свидетелства за правоуправление на МПС и др.). 

Тип ІІІ – ОПГ със затворен цикъл на престъпна дейност в Бъл-
гария и други страни и нейерархична клетъчна структура (фиг. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Престъпно сдружение с нейерархична клетъчна 
структура 

 
Клетките представляват отделни обособени престъпни групи, 

които действат напълно самостоятелно и несъгласувано помежду 
си. Но лидерите и част от другите участници на групите се познават 
и взаимодействат, като разменят данни и устройства, помагат си в 
изработката на отделни елементи. Разговорите между тях и 
трафикът на данни се осъществяват главно чрез използване на 
различните възможности, които предоставя интернет. ОПГ от такъв 
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тип са сравнително рядко установявани45. 
Тип ІV – ОПГ с йерархична клетъчно-мрежова структура и 

със затворен цикъл на престъпна дейност в България и други 
страни (фиг. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ôèã. 3. Îðãàíèçèðàíà ïðåñòúïíà ãðóïà 
ñ éåðàðõè÷íà êëåòú÷íî-ìðåæîâà ñòðóêòóðà 

 
Това е най-разпространеният тип организирани престъпни 

групи, някои от които до голяма степен имат характер на престъпни 
организации46. ОПГ от този тип са професионално действащи струк-

45  Например, през 2006 г. е установен такъв тип взаимодействие между ПГ от българи, 
действащи на територията на  Холандия, Италия и Филипините (архив на сектор “Фалши-
фикации” при ГДБОП). 
46  Характерен пример за престъпна структура от този тип е неутрализирана през 2006 г. 
ОПГ за манипулиране на банкомати в страната и чужбина, кражба на данни от магнитни 
носители на платежни карти, изработване и разпространение на фалшиви кредитни и дебит-
ни карти, незаконни трансакции с тях и извършване на разплащания чрез интернет с данни 
от оригинални карти. Скимирането на банкови карти е осъществявано в Австрия, Италия, 
Белгия, Франция, Германия, Норвегия и Кения. Фалшификатите са изготвяни в България, в 
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тури, работещи на принципа на престъпното предприятие. Структу-
рата им включва обособени звена/клетки за всеки вид дейност, съоб-
разно процесите, необходими за реализацията на престъпния зами-
съл: осигуряване на устройства за копиране на данни от легитимни 
банкови карти, извличане и обработване на данни, изготвяне на кар-
ти дубликати, ползване на фалшификатите за банкови трансакции, 
логистична подкрепа, легализиране на незаконно придобитите сред-
ства. Затвореният цикъл на престъпната дейност осигурява незави-
симост и самостоятелност на ОПГ и до голяма степен затруднява 
разкриването ѝ. Вземат се мерки за конспиративност на действията 
на групата: ограничаване на контактите между членовете от раз-
личните йерархични нива, зашифровано водене на разговори и др. 

ОПГ от този тип са с различен брой членове – 10–100 и повече 
души, като активните участници са между 5 и 15. Колкото групата е 

производствени бази в София и Силистра. Неправомерни тегления са правени от бан-
комати в София, Силистра, Пловдив и Разград и от градове в други страни. 
     ОПГ е с двама лидери: Д. Д.-Дънди Крокодила и В. А. от Русе. Двамата организират ця-
лата престъпна дейност, събират изпращаната от чужбина информация за банкови карти, 
координират производството на бели пластики, осигуряват съдействие при проблеми със 
скимиращи устройства, на тях се отчитат финансово останалите участници. Освен двамата 
лидери, ОПГ има още 13 основни участника, родени или живущи в София, Сливница, Си-
листра, Варна, Разград, Русе. В престъпната схема са включени над 100 души. 
      Звеното за осъществяване на производство на записващи устройства и бели пластики се 
състои от 8 души, като всеки е квалифициран да осъществява определени процеси.  Произ-
водствените бази са много добре оборудвани и организирани. Изработват се детайли на 
скимиращи устройства, извършва се тяхното монтиране и настройване, синхронизират се 
копираните данни със записите от микрокамерите, монтирани в банкоматите, изготвят се 
двойни клавиатури и бели пластики. Освен това, непрекъснато се обменя информация за 
изработването и продажбите на четящи устройства, настройването и пренастройването на 
готови панели за АТМ и т.н. ОПГ разполага и с допълнителна производствена база за изде-
лия от пластмаса – заготовки за белите пластики, пластмасови части на записващите уст-
ройства, отливки за отворите за поставяне на картите в банкоматите и др. Производстве-
ните бази имат доставчици на материали и консумативи. 
      С логистични дейности се занимават 4 души. Те осигуряват клиенти за белите плас-
тики, организират пътуванията на групите от ползватели на карти и/или скимъри в други 
страни и понякога ги придружават, набелязват банкомати, монтират на място четящи уст-
ройства. Четирима души осъществяват легализиране на придобитите суми чрез покупко-
продажба на стоки и самолетни билети. 
      Ролите и задълженията на всички участници от ОПГ са точно определени, като някои 
от тях изпълняват по няколко функции. Например Х. В. участва в производствения процес, 
доставянето на материали, организирането на пътувания в чужбина, прането на пари. В. П. 
организира екипи за скимиране, изготвя клонинги, извършва незаконни трансакции (архив 
на: сектор “Фалшификации” при ГДБОП; СБОП при ОДМВР-Силистра, Варна и Пловдив, 
2006 г.). 
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по-многобройна, толкова клетките са повече и мрежата е по-разгър-
ната. От числеността на участниците зависи разпределението на ро-
лите и съвместяването на повече от една дейности. Освен това, как-
то сочи изследователската информация, едни и същи лица могат да 
участват едновременно или в различни периоди в две и повече ОПГ. 
Успоредно с неправомерни деяния с ЕПИ, някои от членовете осъ-
ществяват и друга престъпна дейност.  

Членовете на ОПГ в основната си част са българи. В някои 
групи участват и българи с постоянно местожителство в други 
страни и чужденци47. Престъпните връзки се създават на основата 
на предишни криминални взаимоотношения, на земляческа, прия-
телска или роднинска основа (често в групите има братя).  

Лидерите на ОПГ са един или двама. Те имат организаторски и 
координиращи функции, а при по-малобройни групи участват и в 
производството на подправени ЕПИ, скимирането на данни и други 
дейности. 

Важна част от ОПГ е производствената база за изготвяне на 
записващи устройства и подправени банкови карти. Отделно лице 
или лица са със задължения да осигуряват необходимите материали 
и заготовки. Белите пластики се изработват в базата или се внасят в 
България от чужбина. С един действителен номер се правят по 10-20 
фалшификата с различни имена, главно на чужденци. Често се из-
готвят и съпътстващи фалшиви документи за самоличност. 

Скимирането на данни и източването на банкови сметки с 
фалшиви карти се извършва от групи от 2-3 човека, стоящи на най-
ниското ниво в йерархията на ОПГ и обикновено играещи ролята на 

47  През 2005 г. е неутрализирана  ОПГ от 14 човека на възраст между  25 и 37 години: 12 
българи от Варна и Силистра, някои от които живеят в София, и 2 малтийски граждани. 
Организатор и координатор на ОПГ е Н. Т., 30-годишен. Участниците пътуват на групи от 
2-3 души в страни от ЕС, където скимират информация от разплащателни карти и я из-
пращат в България и Малта. Данните от истинските карти се разкодират чрез специален 
софтуер. Правят се карти дубликати, с които се изтеглят пари от банкомати в България и 
Малта. В Италия са задържани 2 групи лица  при  поставяне на скимиращи устройства на 
банкомати и във Варна – 2 души в момент на теглене на пари. В Малта са задържани З. М. 
и съпругата му. З. М., българин, роден в Доспат, малтийски гражданин от 2001 г., е 
организатор и координатор за Малта на работата по получаване на скимирана информация, 
разкодирането ѝ, изработването на фалшиви карти и тегленето на пари. Там са задържани 
също лидерът Н. Т. и неговото доверено лице. Заведени са дела в Малта, Италия и Варна 
(архив на: сектор “Фалшификации” при ГДБОП;  СБОП при ОДМВР-Варна). 
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бушони. Нерядко обаче тези дейности се осъществяват и от активни 
участници в ОПГ. Съставът на отделните групи се мени. Разкрива-
нето на единични членове не се отразява върху цялостната организа-
ция и дейност на ОПГ. 

При някои ОПГ е развита силно производствената дейност – 
изготвяне на записващи устройства, на части от тях и на фалшифи-
кати. “Излишъците” се продават на други групи и лица, като това е 
допълнителен бизнес за ОПГ. Други ОПГ имат силно развита мрежа 
от групи за скимиране на данни и за източване на банкови сметки. 

Важно е звеното, съответно участниците в ОПГ, които осигу-
ряват различни логистични дейности: набират нови членове за гру-
пите за скимиране и извършване на незаконни трансакции в стра-
ната и чужбина; организират пътуванията зад граница на групите; 
осигуряват им квартири, автомобили и връзка със специалисти при 
нужда от техническа помощ; извършват огледи и избират банко-
мати, които са най-подходящи за манипулиране, и др.  

Определено звено или отделни членове на ОПГ осъществяват 
дейности по легализиране на придобитите по престъпен начин фи-
нансови средства. При ползване на ПОС терминали в магазини, бен-
зиностанции и други обекти това става чрез закупуване на стоки или 
заплащане на услуги с подправените платежни карти. Чрез покупки 
се легализира и част от изтеглените чрез банкомати пари. Обикно-
вено се купуват бързоликвидни стоки (скъпи електроуреди и друга 
техника, маркови дрехи и др.), както и злато, които се внасят в стра-
ната и се реализират чрез магазини на лица, свързани с ОПГ. Купу-
ват се самолетни билети и се препродават с отстъпка. Плащат се ус-
луги за наемане на автомобили. Наемат се скъпи автомобили в 
страни от Западна Европа и чрез ферибот или по друг начин се из-
насят и продават в Русия и държави от Близкия изток. 

Типични са две организационни схеми на престъпна дей-
ност. 

• Първата, най-често срещана  схема в общи линии е следна-
та. ОПГ е базирана в България, където се поддържат производстве-
ната база и останалата част от инфраструктурата ѝ, както и логис-
тичните звена. Определени членове на групата заминават в чужби-
на, копират персонални идентификационни номера и други данни от 
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кредитни карти. По електронна поща или по друг начин те се изпра-
щат в България за изготвяне на фалшивите платежни карти. Една 
част от тях се използва в България, друга част се пренася през гра-
ница за източване на банкови сметки в други страни48. 

• При втората, по-рядко срещана схема, основната част от 
инфраструктурата и логистиката на ОПГ се поддържа в други 
държави49. България се използва като база, където ръководители и 

48  През 2006 г. е неутрализирана ОПГ, действаща на територията на страната – Стара За-
гора, Казанлък и София, и в чужбина – Италия, Швеция, Испания, Франция. Групата се 
състои само от българи: двама лидери и 14 активни участници от Стара Загора, София и 
Русе. Това е хомогенна ОПГ с клетъчно-мрежова структура, която изготвя и си служи с 
фалшиви кредитни карти. Сформирана е на земляческа и приятелска основа. Единият от 
организаторите на ОПГ К. П. (30 г.) от Стара Загора, е засичан в неправомерна дейност с 
ЕПИ още от 2001 г. Участниците в групата са 29–36-годишни, с изключение на 20-годишен 
студент и 48-годишен мъж от Казанлък. В групата има 2 жени. Участниците са със средно 
и висше образование. Повечето поддържат активни контакти с криминално проявени лица 
и самите те са с богато престъпно минало, свързано с фалшифициране на пари, изготвяне и 
продажба на подправени чуждестранни паспорти, измамно теглене на банкови заеми и др. 
Един от членовете на ОПГ е участник в бивша силова групировка, занимавала се с връщане 
на крадени коли на собствениците. 
     Данните от картите се скимират от банкомати в чужбина и се клонират в България. Една 
част от фалшификатите се използват в страната. Повечето се изпращат на лица, намиращи 
се в други страни, или се ползват лично от членове на ОПГ, пътуващи в чужбина за извър-
шване на незаконни трансакции. С подправените кредитни карти са теглени пари, купувани 
са скъпи стоки (телефони, лаптопи, маркови дрехи), които се внасят в България и се прода-
ват чрез магазини в София, Пловдив и Стара Загора. Освен това данни от чужди дебитни 
карти на българи се залагат в сайт с игри на покер-маси. Иззети са 113 бели пластики, запис-
ващо устройство, много данни за кредитни карти, бележки за осъществени трансакции, 4 
комплекта с неистински документи за удостоверяване на самоличност при използването на 
фалшивите карти и др. 
      В България е образувано досъдебно производство срещу 9 лица по чл. 321, ал. 3, вр. чл. 
243, ал. 2, т. 3, чл. 244, ал. 1 и 2, чл. 249, ал. 1 и чл. 308. Срещу трима от участниците в ОПГ 
са образувани дела в Италия за неправомерно ползване на кредитни карти и измами в осо-
бено големи размери (архив на СБОП при ОДМВР-Стара Загора, 2006 г.) 
49  През септември 2007 г. специализираните полицейски служби на Испания и Португалия  
разбиват ОПГ от  български граждани, занимаваща се с инсталиране на устройства в бан-
комати в различни държави. В Испания се осъществява теглене на пари в брой с карти, 
копирани в различни краища на света, като в самата страна се поддържа основната част от 
логистиката и инфраструктурата на групата. В Мадрид ОПГ има резервна квартира, където 
е съхранявано оборудването: електроника за инсталиране на банкоматите, клавиатури, чет-
ци на карти и др.  В района на Коядо Виялба групата е разполагала също с логистична под-
крепа от лица, които са наемали автомобили за членовете ѝ, посредничели са при изпраща-
нето и получаването на пари, съхранявали са техника. 
     ОПГ разполага с оперативни звена, които се придвижват от европейски държави (Гер-
мания, Испания, Португалия и основно България) до карибски острови като Аруба, Барба-
дос, Антигуа, Барбуда, Вирджинските острови, и с помощта на електронно оборудване ко-
пират магнитните ленти на кредитни карти, използвани от туристи. По този начин се сдо-
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членове на ОПГ “заспиват” за определени периоди50. Освен това в 
България се набират нови участници на групата и особено скимъри 
и ползватели на подправени карти.   

При престъпни структури със строга йерархичност лидерът 

биват с информация за хиляди карти. В Аруба през юли са задържани трима души. 
      С клонираните карти се осъществяват незаконни трансакции на територията на Испа-
ния и други европейски държави. Няколко души са задържани в Саламанка и Валядолид в 
момент на извършване на тегления на пари с карти от страни в Карибския басейн. 
      В Лисабон е задържан пристигналият от Германия ръководител на ОПГ, българин, 36 г., с 
хърватски паспорт. Задържани са и още 7 души, които са извършвали незаконни тегления 
от банкомати в града. Между тях са довереното лице на лидера и ръководителите на две от 
ПГ. В Мадрид са арестувани 4 лица. Задържаните, между които има 2 жени, са от Стара За-
гора, Севлиево, Плевен и Левски и са на възраст от  22 до 37 години (архив на отдел “ИП” 
при ГДКП). 
50  При международна специализирана полицейска операция под кодовото име “Милан” 
през май 2008 г. на ГДБОП, БИБЕ (Бригада за разследване на фалшиви пари към Централ-
ната банка на Испания), регионалната полиция на Мадрид и на полицията на Аликанте-
Португалия е разкрита ОПГ от българи, действаща в Италия, Франция, Испания и Порту-
галия. България е база, където ръководителите и членовете на отделните групи са “заспи-
вали” за дълги периоди. 
     ОПГ е с добре изградена вътрешна йерархично-мрежова структура. Ръководители са 
двамата братя Е. К. и И. К. В групата има още двама братя. Е. К. е на 32 години, от Силис-
тра, регистриран 3 пъти за едро хулиганство и осъждан за изнасилване. Част от членовете 
имат необходимите технически познания, за да може ПГ да действа самостоятелно. Из-
вършван е пълният цикъл от престъпни действия – придобиване и изготвяне на технически 
устройства за манипулиране на банкомати, извличане на данни, “клониране” на карти и 
източване на клиентски сметки. Необходимата техника се доставя от “черния” пазар в Бъл-
гария или се разработва от членове на групата. Скимиращи устройства се предоставят и на 
други ПГ от българи. 
     ОПГ има строга йерархия, с норми на контрол и вътрешна дисциплина, което е довело 
до висок професионализъм на престъпната дейност. Това, заедно с мобилността на члено-
вете, значително е затруднило разкриването на групата. 
     ОПГ се състои от групи с възможности за покриване на големи географски територии и 
чести промени на състава. Всяка група разполага с необходимите технически устройства и 
хора. Действали са в много кратки периоди, напускайки в продължение на седмици стра-
ната, където са извършвали престъпленията. ПГ, съставът на които често се променя, се 
състоят от по 2-3 души, включително технически специалист. 
     Създадена е прецизна организация на действията на членовете на ПГ, включително на 
предаване на т.нар. “чанта за пътуване”. Членовете на групите се придвижват от една в 
друга държава, като престояват по 1-2 седмици, а в дадено населено място – по 2-3 дена. 
След това се оттеглят за няколко седмици в България, докато другите групи работят. Дейс-
тва се на определени модели АТМ устройства.  Банкоматите предварително са проучени от 
“инженерите”, поради което лицата напълно ги познават, знаят предварително къде и как 
да поставят устройствата, за да не бъдат лесно откривани. Използвани са нови технически 
устройства, неизвестни до момента в Испания, с миниатюрни размери и голяма памет. 
     Разкрити са 7 ПГ в различни населени места, най-много в Мадрид. Задържани са 14 чо-
века, мъже,  28–39-годишни, от Силистра, София, Плевен, Варна, Дряново (архив на: 
сектор “Фалшификации” при ГДБОП; СБОП при ОДМВР-Силистра). 
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ръководи всички дейности: поръчва кражбата на данни и изготвя-
нето на фалшиви пластики, поддържа контакти и осъществява необ-
ходимата координация между действията на различните групи и 
членове, разпределя дела от получените средства51.  

Друг вариант на разпределение на престъпните доходи е на 
принципа на покупко-продажбата на данни и готови фалшиви 
карти52. Всяка карта, номер и друга информация за ЕПИ и за него-
вия притежател имат цена, която се изменя в зависимост от търсене-
то и предлагането. 

Тип V – ОПГ, занимаващи се с кражби на данни от платежни 
банкови карти от клиентски масиви в интернет. Това са по-особен 
вид престъпни сдружения, активните участници в които са компю-
търни специалисти, по принцип без минали криминални прояви. В 
основната си част са българи, включително живеещи в други стра-
ни53. 

51  Организатор, координатор и ръководител на ОПГ, действаща в страната и основно в 
Англия, е И. С. (34 г.), родом от  Разград, живущ във Варна, впоследствие изселил се със 
семейството си в Англия. Групата е създадена предимно на земляческа основа и 
приятелски връзки, основаващи се на съвместна престъпна дейност. Лица от ОПГ 
пребивават в Англия, копират ПИН кодове и други данни от кредитни карти и ги изпращат 
в България. Тук се изготвят фалшификати, част от които се изпращат в Англия, а друга 
част се използват в България. И. С. поръчва изготвянето на картите дубликати, разпределя 
дела от получените средства, провежда разговори с много лица за изготвяне и използване 
на фалшиви пластики и други начини за осигуряване на парични средства (включително 
измами при покупки на къщи). 
     В България активно действат 2 лица от Разград, които източват суми от банкови карти 
на територията на Разград, Русе, Сливен, Варна, Шумен, София. Едното лице е от активния 
криминален контингент и извършва различни престъпления, чрез които могат да се осигу-
рят средства – наркопрестъпления, купуване на стоки с фалшиви пари от Турция, които 
след това се продават в двата магазина на жената, с която съжителства на семейни начала, 
и т.н. 
     В схемата са засечени 20 лица: 19 мъже и една жена, на възраст от 23 до 38 години, от 
Разград, Варна, Силистра, Пловдив, София и Балчик. Един от участниците е с британско 
гражданство, 5 пребивават в Англия и 1 – в САЩ (архив на: отдел “ИП” при ГДКП; СИП 
при ОДМВР-Разград, 2006 г.). 
52  ОПГ, образувана главно на земляческа основа, осъществява престъпна дейност в стра-
ната и чужбина. Организаторът на групата Б. Й. и неговото доверено лице И. И. купуват 
данни от кредитни карти, копирани от лица, намиращи се в Париж, Лондон, Германия и 
други градове. С данните изработват бели пластики и ги продават по 200 долара на лица, 
които теглят с тях пари. “Заработваните” средства не се разпределят от лидера, а всеки 
работи сам за себе си по принципа на покупко-продажбата (архив на СБОП при ОДМВР-
Силистра, 2002 г. НСлС,  №55 от 2003 г.)  
53  През януари 2008 г. във Варна са задържани 4 души, които от края на 2006 г. източват 
пари чрез извършване на финансови операции по интернет от банкови сметки на хиляди 
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2. Полицейската статистика сочи висок дял на извършените 
еднолично престъпления с ЕПИ. През периода 2007–2008 г. 75,5% 
от разкритите 53 престъпления са извършени индивидуално. Оста-
налите 13 престъпления са извършени общо от 18 лица, т.е. на едно 
престъпление се падат по 1,4 лица, което говори за слабо застъпена 
групова престъпна дейност. За периода 2003–2006 г. това съотноше-
ние е 1,7 (43 разкрити престъпления, извършени от 73 лица)54. 

Сходни са и резултатите от проведените анкети с полицейски 
служители, работили по престъпления с ЕПИ. По данни от анкетата 
с оперативните работници, индивидуално са извършени 66,7% от 
деянията с установени извършители, 16,6% – в съучастие между 2 и 
повече лица, и 16,7% (6 случая) – от организирани престъпни групи. 
Дяловете за престъпленията по досъдебните производства са съот-
ветно 79,5%, 12,8% и 7,7% (3 случая). 

Тези статистически и анкетни резултати се дължат на разкри-
ването предимно на случаи на източване на банкови сметки или на 
монтиране и използване на технически средства за придобиване на 
информация за съдържанието на платежни инструменти, които по 
принцип се извършват от едно лице. Не се разкриват и съответно 
разследват връзките на тези лица с хората, от които са се снабдили с 
подправени ЕПИ. Фактическото разпространение на организираната 

американски граждани от 4 щата. Установената сума е 1,8 млн. лв. Точният ѝ размер не 
може да се установи, тъй като повечето от парите са в сметки на лица – “пощенски кутии” 
в България и САЩ. Така например, часове след полицейската операция във Варна, 60 хил. 
долара са върнати по сметки на собствениците им. 
     “Мозъкът” на групата е 26-годишният Иса Мехмед, българин от турски произход, родом 
от Кърджали. Иса е компютърен специалист, с икономическо образование, не е криминал-
но проявен. През февруари 2009 г. е осъден на 4 години и половина лишаване от свобода и 
5000 лв. глоба за създаване и ръководство на престъпна група, теглила незаконно пари от 
кредитни карти, както и за изпиране на придобитите по престъпен начин пари. Осъдени са 
и Ф. П. (41 г.), управител на фирма, чиято задача е да оперира с данните, подадени от Иса, 
Ц. И. (30 г.), собственик на кафене, който осъществявал връзките с “пощенските кутии” и с 
доставчиците на парите от САЩ и България и отговарял за охраната на “боса”.  Осъден е и 
В. П. Групата има 4 помагачи в България и още десетина – в САЩ. За пране на пари е осъ-
ден и варненски антимафиот. Той предоставил банкова сметка на майка си, срещу което 
получавал добро възнаграждение. 
     Още в началото на престъпната дейност Иса започва да демонстрира богатство, скъп и 
луксозен начин на живот – нова лимузина “Ауди” и джип “Мерцедес” “G” класа, охрана от 
3 души, и да имитира поведението на босовете на известните в града групировки, занима-
ващи се с продажба на наркотици и сводничество. 
54  Не разполагаме със статистически данни за дяловете на извършените индивидуално и в 
съучастие престъпления за периода. 
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групова престъпност по линия на фалшификациите с електронни 
платежни инструменти е значително. Такива са впечатленията от 
проведените разговори и от проучените оперативни и следствени 
материали. В преобладаващата част от случаите, по които е работе-
но, има много “засечени” лица, намиращи се в различни взаимоот-
ношения с основните  фигури. 

В таблица 4 са отразени данните за неутрализираните през пе-
риода 2001–2009 г. организирани престъпни структури за скимиране 
на данни, изготвяне и използване на кредитни и дебитни карти, дей-
стващи на територията на страната и чужбина, както и за разкритите 
производствени бази от специализираните служители на ГДБОП и 
Икономическа полиция. 

Таблица 4 
Неутрализирани организирани престъпни групи за скимиране 

на данни, изготвяне и използване на подправени банкови карти 
 

Година 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Неутрализирани 
ОПГ от звена на 
ГДБОП 

1 0 1 2 4 4 7 2 9 

Разкрити 
производствени 
бази от звена на 
ГДБОП  

0 0 1 1 2 4 7 2 9 

Неутрализирани 
ОПГ от звена на 
Икономическа 
полиция 

1 0 0 2 1 1 1 1 3 

 
Разкриването на организирана престъпна група, установяване-

то на нейните участници и документирането в пълнота на престъп-
ната им дейност изискват висок професионализъм и използване на 
значителни сили и средства. От тази позиция посочените в таблица-
та статистически бройки трябва да се оценят като добри резултати в 
борбата с престъпността в сферата на електронните банкови услуги, 
при отчитане на високата ѝ степен на латентност. През настоящото 
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десетилетие тенденцията е на нарастване на установените ОПГ, спе-
циализирали се в извършване на престъпни посегателства с ЕПИ, 
въпреки намалението на разкритите случаи през 2008 г. По експерт-
но мнение, това намаление е не толкова реално, колкото се дължи на 
отслабена активност на полицейските звена. През 2009 г. разкритите 
ОПГ и печатници са със значително увеличение, но считаме, че по-
настоящем има овладяване на оперативната обстановка по линията, 
което се дължи и на ефекта на генералната превенция от неутрали-
зирането на немалко организирани престъпни структури, които са 
основен “ресурс” на престъпността с ЕПИ.  
 

 
§5. Характеристика на извършителите и жертвите  

на престъпления с ЕПИ 
 

1. Извършители на престъпления 
Извършителите на престъпления с ЕПИ имат специфична 

криминологична характеристика, обуславяща се, от една страна, от 
високотехнологичните способи за осъществяване на неправомерни-
те действия, и от друга страна, от необходимостта от престъпен 
опит, връзки и контакти за организиране на криминалната дейност. 

Поради ниското ниво на разкриваемост на престъпленията с 
ЕПИ – 22,6% за периода 2003–2008 г., както и поради високата сте-
пен на латентност на явлението, данните от полицейската статисти-
ка за извършителите на разкритите престъпления дават ограничена 
представа за реалната съвкупност на престъпниците с ЕПИ. Затова 
като важна допълнителна информация се използват данните от 
проведената анкета, проучените оперативни материали и досъдебни 
производства. 

 
Пол на извършителите 
Данните от полицейската статистическа отчетност за периода 

2003–2008 г.  сочат сравнително висок дял – 34,8%,  на жените – из-
вършители на разкритите престъпления с ЕПИ. Това вероятно се 
дължи на конюнктурно стечение на обстоятелства. Считаме за по-
реални данните от проведената анкета, според които делът на же-
ните, заподозрени в извършването на престъпления, по преписките, 
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по които са работили ОР, е 12,2%,  а по водените досъдебни произ-
водства срещу известен извършител – 19,4%. Още по-нисък е про-
центът по проучените оперативни материали – 8,3%. 

Жените рядко извършват престъпления самостоятелно. Обик-
новено действат в съучастие с мъже, и то в ролята на помагачи, 
понякога и на подбудители. Сравнително рядко е и участието на 
жени в ОПГ, извършващи престъпления с ЕПИ в България и други 
страни, като обикновено изпълняват спомагателни задачи. Жените, 
включени в престъпна дейност, по принцип са без минали крими-
нални прояви. Най-често са приятелки или роднини на извършите-
лите на престъпления или са с длъжностно качество. 

В условията на престъпно сдружаване изключения са случа-
ите, когато жени организират и ръководят престъпна група55. 

Обобщената информация от изследването очертава ограничено 
участие на жените в престъпната дейност в областта на електрон-
ните финансови услуги. Това съответства и на констатациите за 
преобладаващо участие на мъжете в извършването на користни пре-
стъпления в компютърна среда, където делът им е около 80% [2, 
130–131]. Но независимо от сравнително слабата криминална актив-
ност на жените по отношение на престъпленията с ЕПИ, тя не бива 
да се пренебрегва. 

 

Възраст на извършителите 
Данните за възрастта на извършителите на престъпления с 

ЕПИ са в различни проценти за отделните източници на изследова-
телска информация (вж. таблица 5), но изводът е категоричен за ак-
тивно участие в престъпната дейност на младите хора. С преоблада-
ващо представяне са възрастовите групи от 18 до 40 години – от 
82,6% до 90,6%. Това съответства и на криминално най-активната 
55  В началото на ноември 2007 г. при специализирана полицейска операция на ГДБОП, 
СИП при ОДМВР-Пазарджик, РУМВР-Пазарджик и РУМВР-Септември, са задържани 8 
души, членове на ОПГ, които извършват нерегламентирани плащания през ПОС терминали 
с фалшиви кредитни карти на American Express, тип “бели пластики”. Организатор на прес-
тъпната дейност е 49-годишна столичанка. Участниците в ОПГ, част от които са крими-
нално проявени, са на възраст от 29 до 49 години. Четирима са от Велинград и четирима – 
от София, един от които е македонски гражданин с фалшива самоличност. При извърше-
ните обиски в обекти на територията на Пазарджик, Велинград и София са иззети множес-
тво луксозни стоки, маркови дрехи, компютърни конфигурации, мобилни телефони, диги-
тални фотоапарати и друга електроника (архив на: сектор “Фалшификации” при ГДБОП; 
СИП при ОДМВР-Пазарджик). 
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възраст на престъпниците в компютърна среда [2, с. 132]. За отбе-
лязване е извършването на неправомерни действия с ЕПИ и от не-
пълнолетни – 3,5% по данни на полицейската статистика общо за 
периода, като през отделни години делът им достига до 11%. Спо-
ред известната информация, извършваните от тях злоупотреби с 
банкови карти не са с висока степен на обществена опасност56. 

Таблица 5 
Възраст на извършителите на престъпления 

с електронни платежни инструменти 
 

Източник 

14
-

17
 г

. 

18
-

30
 г

. 

31
-

40
 г

. 

41
-

50
 г

. 

Н
ад

  5
0 

г.
 

О
бщ

о 
 (%

) 

Бр
ой

 н
а л

и-
ца

та
, з

а к
ои

-
то

 и
ма

 д
ан

ни
 

Полицейска статистика 
(2003-2008 г.) 3,5 49,5 33,1 

над 
40 г.  

100,0 103 13,9 
За 2003-2006 г. 

16,4 4,1 

Анкета с ОР (престъпления 
по полицейски преписки) 0,5 56,8 27,3 11,4 0,0 100,0 44 

Анкета с разследващи 
полицаи (престъпления по 
досъдебни производства) 

0,0 50,0 40,6 6,3 3,1 100,0 32 

Проучени оперативни 
материали и досъдебни 
производства  

0,0 47,5 40,7 11,8 0,0 100,0 59 

 
Образование на извършителите 
Според данните от таблица 6, преобладаващата част от извър-

шителите на престъпления с ЕПИ са със средно образование – меж-
ду 28,8% и 76,6% от лицата, заподозрени/обвинени в извършване на 
такива деяния. Със средно образование са и около половината от ли-

56  През август 2008 г. в София са заловени двама младежи на 15 и 26 години, които се 
опитват да изтеглят пари от банкомат с чужда дебитна карта. У тях са открити лична карта, 
дебитна карта и бележка с ПИН код, собственост на 67-годишен мъж от Русе. По-малкият 
боравел с картата и банкомата [56].  
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цата по проучените оперативни материали и досъдебни производ-
ства. 

Таблица 6 
Образование на извършителите на престъпления 

с електронни платежни инструменти 
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Полицейска статистика 
(2003-2008 г.) 38,7 8,7 17,5 28,8 6,3 100,0 80 

Анкета с ОР 
(престъпления по 
полицейски преписки)  

2,4 2,4 7,1 76,6 9,5 100,0 42 

Анкета с разследващи 
полицаи (престъпления по 
досъдебни производства ) 

0,0 6,3 12,5 65,6 15,6 100,0 32 

 
Високият процент – 38,7%, на извършителите без образование 

според полицейската статистика считаме за недостоверен. Най-
вероятно той се дължи не на реално извършване на значителен брой 
престъпления с ЕПИ от неграмотни лица, а на причисляване на 
лица, за които липсват данни за образованието им, към тази катего-
рия. 

Делът на извършителите с висше образование не е висок – 
между 6,3% и 15,6% по трите източника. Малък – около 5%, е и 
процентът на лицата с висше образование по проучените оператив-
ни материали и досъдебни производства. Що се отнася до квали-
фикацията на извършителите на престъпления с ЕПИ по отношение 
на високите технологии, въпреки че не са налице необходимите 
данни, впечатлението от цялостната изследователска информация е 
за по-висок, но също неголям дял на лицата с високи компютърни 
умения, добри познания в областта на манипулирането на информа-

 



 
 

85 

ция и извършването на финансови операции в електронна мрежова 
среда, като това не е свързано задължително с наличие на висше об-
разование57.  

С висока квалификация и специални познания в сферата на ви-
соките технологии е малка част от участниците в престъпната дей-
ност. Това са хората, които конструират схемите и изготвят четя-
щите устройства, осъществяват транслирането и синхронизирането 
на откраднатите данни и други сложни технологични операции. 
Обучението на лица за монтиране и демонтиране на такива устройс-
тва не е сложно, особено при сегашното задоволително ниво на тех-
ническа и компютърна грамотност на младите хора. По тази при-
чина скимирането на данни не изисква задължително високо обра-
зование, творчески ум и изобретателност. Още по-лесно се усвояват 
умения за употреба на фалшиви банкови карти в условията на все 
по-широко потребление на електронни банкови услуги, включи-
телно от по-възрастното население. 

Всичко това обяснява включването в престъпната дейност с 
ЕПИ на лица с различна степен на образование и квалификация. 

 
Етническа принадлежност 
Както се вижда от данните в таблица 7, представянето на из-

вършителите на престъпления с ЕПИ съответства в общи линии на 
съотношението на различните етнически групи в населението на 
страната. Това не показва особености в престъпната активност на 
отделните етноси. Поради по-ниското си образование извършите-
лите от ромски и турски произход заемат ниски позиции в контин-
гента по линията и в схемите на осъществяваната престъпна дей-
ност, като обикновено се използват като ползватели на подправени 
банкови карти. 

 
 

57  Б. Й., 43 г., от Силистра, обвинен в изготвяне и използване на подправени банкови 
карти, е със средно образование, но има големи познания и компетентност в областта на 
компютърната и специалната техника. 
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Таблица 7 
Етническа принадлежност на извършителите на престъпления 

с електронни платежни инструменти 
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Полицейска статистика 
(2003-2008 г.) 84,1 10,2 4,3 1,4 100,0 138 

Анкета с ОР (престъпления 
по полицейски преписки)  73,0 7,1 4,8 14,3 100,0 42 

Анкета с разследващи 
полицаи (престъпления по 
досъдебни производства) 

93,8 3,1 0,0 3,1 100,0 32 

 
 

Социален и служебен статус на извършителите 

Широк е диапазонът на социалните групи, към които 
принадлежат престъпниците с ЕПИ. Данните са много ограничени, 
но с най-голям дял – между 35,2% и 66,7% според трите източника 
на информация, са извършителите, които не се занимават с постоян-
на трудова дейност (вж. таблица 8). Това по принцип са лица с кри-
минално минало и настояще, включително професионални престъп-
ници, за които незаконните дейности са основен източник на дохо-
ди. Има и безработни, които, притиснати от финансовите си проб-
леми, избират неправомерни начини за осигуряване на средства за 
препитание. 
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Таблица 8 
Социален статус на извършителите на престъпления 

с електронни платежни инструменти 
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Полицейска статистика 
(2003-2008 г.) 4,5 35,2 0,0  1,1 59,2 100,0 88 

Анкета с ОР 
(престъпления по 
полицейски преписки)  

20,9 55,8 9,3 7,0 7,0 100,0 43 

Анкета с разследващи 
полицаи (престъпления 
по досъдебни 
производства)  

20,0 66,7 6,7 0,0 3,3 100,0 30 

 
Делът на извършителите на престъпления с ЕПИ, ангажирани 

в различни трудови дейности, е между 4,5% и 20,9%. Изследовател-
ската информация очертава широк кръг от професии: банкови слу-
жители (касиер-счетоводители, супервайзъри, юристи), търговски и 
други служители в магазини, хотели, ресторанти и други обекти с 
ПОС терминали, полицейски служители58, управители и служители 
в търговски дружества, еднолични търговци, монтьори, работници, 
водачи на автобуси, осъществяващи редовни курсове до други 
страни, таксиметрови шофьори и др. 

Извършването на престъпления в част от случаите е свързано с 
притежавано длъжностно качество, позволяващо достъп до данни от 
платежни карти на клиенти и до наличностите по банкови сметки, 
както и с възможността за пренасяне през граница на фалшиви ЕПИ, 
заготовки и записващи устройства. Но не са малко и случаите, ко-
гато престъпната дейност не е свързана  с професията, а с конкрет-

58  Вж. примера на стр. 114. 
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ната ситуация, дала възможност за сдобиване и злоупотреба  с 
ЕПИ59. 

За отбелязване е обстоятелството, че част от лицата от престъп-
ния контингент имат легално регистрирани фирми, някои от които 
развиват определена дейност. 

Характерно за престъпната дейност в сферата на електронните 
банкови услуги е доста активното включване в нея на студенти – 
всеки 10-12-ти извършител. Най-често те изпълняват ролята на му-
лета, скимъри и престъпни ползватели на платежни карти в Бълга-
рия и други страни. Макар и рядко е рзкривана и групова престъпна 
дейност само на студенти60. Ученици обикновено използват взети 
без разрешение банкови карти от роднини и близки. 

 
Криминална проявеност на извършителите 
Информацията по този признак от различните източници е 

противоречива. Статистическите данни по линия на полицейската 
отчетност за 2003-2006 г. сочат преобладаващ дял на осъдените 
лица – 72,6%, и 27,4%  – неосъждани. За последните две години 
2007-2008 г., съотношението е променено: делът на извършителите 
с минали осъждания е 21,5%, а този на неосъжданите – 78,5%. 

Сходно е съотношението според анкетата с ОР за извършите-
лите на престъпления с ЕПИ по водените полицейски преписки: де-
лът на заподозрените лица с полицейска регистрация е 29,3%, на 
осъжданите – 12,2%, и на неосъжданите – 61% (за 26,8% от лицата 
не са отразени данни). Подобни са данните и според досъдебните 
производства: 25% от обвиняемите лица са с полицейска регистра-
ция, 31,2% са осъжданите и 68,8% –  неосъжданите61. 

59  Шофьор на такси, многократно осъждан за кражби, намира изпуснати на седалката на 
колата дебитни карти от пътник. С едната от тях, на която е изписан ПИН, изтегля 400 лв. 
(архив на СИП при ОДМВР-Шумен, 2004 г.). 
60  През декември 2005 г. в столицата са задържани 4 студенти от Стара Загора на възраст 
между 20 и 27 години. Трима от тях учат в Технически университет и изготвят интернет 
страници срещу заплащане. При задържането правят опит да изхвърлят цигарена кутия с 
18 заготовки на кредитни карти. При обиска в квартирата им са намерени 2 лаптопа, ком-
пютър, пари, часовници и маркови дрехи. Данни за номера на действащи кредитни карти 
“Visa” са получавали чрез интернет, откъдето са правили и поръчки за закупуване на скъпи 
стоки (архив на отдел “ИП” при ГДКП-МВР). 
61  И в двата случая сумата от процентните дялове надвишава 100%, тъй като с полицейски 
регистрации могат да бъдат както осъждани, така и неосъждани лица. 
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Обобщавайки и съпоставяйки данните и впечатленията от раз-
личните информационни източници се налага изводът за фактичес-
ко широко включване в престъпността в областта на електрон-
ните банкови  услуги на лица с престъпни нагласи и предходна кри-
минална кариера. Като аргумент може да се посочи и обстоятелс-
твото, че основната част от лицата – 70-80%, по проучените опера-
тивни материали са с криминални прояви. 

Това обаче не са типични икономически престъпници. Харак-
терна за тях е разнообразната насоченост – користна и насилствена, 
на предходната, а често и на успоредно осъществяваната с неправо-
мерните деяния с ЕПИ престъпна дейност: кражби, престъпления с 
МПС, измами, производство и разпространение на подправени пари 
и документи, изнудвания, хулигански прояви, телесни повреди, из-
насилвания и т.н. Част от престъпниците с ЕПИ са утвърдени фи-
гури в криминалния свят, задължително са с прякори62. За тях  неза-
конните манипулации с банкови карти са нов и особено доходоно-
сен източник на “готови” пари. Затова през изминалите десетина го-
дини в престъпния контингент се оформи прослойка от специални 
рецидивисти, които се насочиха към злоупотреби с кредитни и де-
битни карти в страната и особено в чужбина. Някои от извършите-
лите имат полицейски регистрации и са осъждани за такива престъп-
ления не само в България, но и в други страни63. За немалко участ-
ници в ОПГ престъпната дейност продължава с години, включи-
телно след излежаване на присъди за такива деяния. “Бизнесът” с 
бели пластики е привлекателен заради големите печалби, честите 
пътувания зад граница и професионалната тръпка от използването 
на последните постижения в технологиите – скимиращи и други 
компютърни устройства, предаватели, мобилни телефони. 

Другата  група извършители на престъпления с ЕПИ са нео-

62  Например, известният Боян Петракиев-Барона, осъждан 10 пъти и с 8 “висящи” дела за 
кражби на МПС и ж.п. релси, хулиганство, изнасилване, незаконно притежаване на оръжие 
и наркотици, принуда, бягство от затвора, участие във въоръжена ОПГ и др., през юли 2009 г. 
е осъден  на 4 години лишаване от свобода за ръководство на ОПГ, създадена с цел да 
върши престъпления с кредитни карти на чужденци в 8 държави. 
63  Х. В., 24 г., от Силистра, осъден на 9 месеца лишаване от свобода през 2002 г. в Лондон 
за злоупотреби с кредитни карти, през 2009 г. получава условна присъда от 2 години за 
участие в ОПГ, ръководена от Барона. Има и още едно “висящо” дело за същите престъпле-
ния. 
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съждани лица. Тук се включват: специалисти с технически и ком-
пютърни познания, които са без полицейски регистрации и присъди 
и не се движат в среда на криминално проявени лица; служители в 
обслужващата сфера, финансови институции и други организации, 
съучастници в престъпна дейност; студенти, ученици и др. 

Според данните от полицейската статистика за последните две 
години и анкетната информация, групата на новопроявяващите се 
извършители на престъпления с ЕПИ е с около 3 пъти по-голям от-
носителен дял от този на осъжданите лица. Обяснението, според 
нас, е в недостатъчната представителност по този признак на из-
вършителите на разкритите престъпления в сравнение с реалната 
съвкупност от лица, извършващи престъпни деяния с ЕПИ. Извър-
шителите с престъпен опит много по-трудно се залавят от неопит-
ните лица.  
 

Специфика в криминологичната характеристика на 
извършителите според степента на престъпно сдружаване 

Лицата, които еднолично или в обикновено съучастие извър-
шват престъпления, са с разнообразна характеристика. Възрастта им 
е в широки граници – от непълнолетни до по-високи възрастови гру-
пи. По-активно е участието на жени. Образованието варира от на-
чално до висше. Част от извършителите имат професии и конкретна 
трудова заетост. Друга част са безработни, ученици и студенти. Има 
и лица, употребяващи наркотици, които по този начин осигуряват 
средства за необходимите им дози. 

Обикновено лицата от тази категория са без криминални про-
яви. Нерядко обаче са с полицейски регистрации и присъди за раз-
лични престъпления против собствеността и личността, като целе-
насочено търсят, придобиват и използват бели пластики64. Има и 
извършители, наскоро изтърпели наказание “лишаване от свобода”. 

Почти всички участници в организирани престъпни групи за 
извършване на престъпления с ЕПИ са мъже. Като се изключи общо 
взето близката им възраст (20-35 години), те също са със значител-

64  През 2006 г. в столицата е задържан мъж от Габрово при опит за използване на банкова 
карта. Той е с полицейски регистрации и присъди за кражби на вещи от МПС, продажба на 
крадени вещи, изнасилване. 
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но нехомогенен състав по образование, трудова заетост и съдебно 
минало. Лидерите и другите активни участници в ОПГ в основната 
си част са лица с позиции в престъпния свят и с широки връзки с 
други криминално проявени лица. Това са хора, които вървят в крак 
с тенденциите в международната престъпност и много бързо се 
ориентират в печелившите ѝ перспективни области65. Привлечените 
в ОПГ участници, дейността на които е свързана с техническото и 
технологичното обезпечаване на престъпната дейност, са със спе-
циално образование и без криминални прояви. Скимърите, мулетата 
и престъпните ползватели на банкови карти в други страни са пъту-
ващи и пребиваващи в чужбина студенти или млади хора, които не 
са ангажирани с постоянна трудова дейност и са без определена 
професия. Лицата, които използват подправени карти в България, 
обикновено са с нисък социален статус и образование и са от ниски-
те слоеве на криминалния контингент. 

Налице е сдружаване между лица с различни по устойчивост 
модели на нагласи, престъпно поведение и начин на живот – от 
случайни до професионални престъпници. 

65  През 2003 г. е неутрализирана ОПГ, създадена и ръководена от братята М. И. (38 г.) и Г. И. 
(32 г.) от Силистра.  Лица от групата придобиват информация за кредитни карти в чужби-
на, която се изпраща в България и се правят фалшификати. Двамата братя с прякори “Го-
лямото Мънче” и “Малкото Мънче” са професионални престъпници и се препитават от 
криминална дейност. М. И. е с множество присъди и “висящи” дела за кражби, хулиган-
ство, телесна повреда, изнасилване, унищожаване и повреждане на чуждо имущество. Г. И. 
е регистриран за хулиганство и обсебване. Заемат лидерски позиции сред активния крими-
нален контингент в Силистра и областта. И двамата са агресивни, невъздържани, злоупот-
ребяват с алкохол и наркотици. В началото на 90-те години са членове на ПГ, занимаваща 
се с незаконен внос на крадени автомобили от страни от Западна Европа и продажбата им в 
България. След затягането на режима за вноса започват “бизнес” с безжични телефони със 
собствени антени, избягвайки таксуването в БТК. След навлизането на мобилните теле-
фони отново променят характера на престъпния “бизнес”. Свързват се със специалисти от 
София за изработване на подправени магнитни карти. С “бели пластики” започват да 
източват сметки на граждани по черноморски курорти. През 2002 г. с други лица от ПГ 
заминават за страни от Западна Европа, където са заловени в момент на ползване на фал-
шиви карти. Двамата имат криминални регистрации и присъди за престъпления с банкови 
карти във Франция, Швейцария, Германия и скандинавски страни. Впоследствие само ор-
ганизират, координират и контролират измамите, без лично да осъществяват тегления с 
подправени кредитни карти. Активно започват да легализират натрупаните финансови 
средства, основно чрез придобиване на недвижими имоти. 
     През 2003 г. са осъдени по чл. 249 от НК, а през 2006 г. им е повдигнато обвинение, 
както и на родителите и съпругите им и на техен съдружник, за пране на пари (архив на: 
сектор “ИП” при ГДКП-МВР; СБОП при ОДМВР-Силистра). 
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Наблюдава се силно изразена хомогенност на участниците в 
ОПГ по отношение на тяхното месторождение и местоживеене. Ос-
новната част от участниците в неутрализираните досега ОПГ са ро-
дени и/или живеещи в Североизточна България – Варненски, Силис-
тренски, Русенски и Разградски регион, и Централна България – 
Стара Загора, Пловдив, Пазарджик. Например, лица от Варна са за-
сичани в престъпни действия на територията на повече от 30 дър-
жави [41, с. 2]. Немалко от установените в София извършители са 
родени или са с постоянно местожителство в посочените региони.  

Възможно обяснение е активното развитие на електрониката 
през 80-те и началото на 90-те години на миналия век в София, Си-
листра, Стара Загора, Пловдив и други градове, вследствие на което 
там има специалисти в тази област. Освен това, поради популярност-
та на високите технологии в регионите, липсва психологическа ба-
риера при използването им сред определени групи от населението. 
Не може да не се отчита и фактът, че в тези градове бяха съсредото-
чени и разкрити множество печатници за фалшива чуждестранна и 
българска валута. Това е причина за пренасочването на престъпния 
контингент в тези региони към злоупотреби с ЕПИ – престъпна 
дейност, сходна в някои отношения с фалшифицирането на пари, и 
намираща се на по-висока степен в технологично отношение сфера 
на организираната престъпност.  

 
2. Жертви на престъпления 
2.1. Жертви на престъпления с електронни платежни инстру-

менти могат да бъдат оправомощени държатели на банкови карти, 
т.е. физически лица, на които са издадени ЕПИ въз основа на склю-
чени от тях споразумения с банки издатели. Съгласно нормативните 
разпоредби, това са две категории физически лица: граждани и слу-
жители – представители на юридически лица. При неправомерни 
трансакции с карти на служебни лица ощетени са съответните юри-
дически лица – търговски дружества и организации. 

При престъпления с ЕПИ щети понасят и банките–издатели на 
платежни карти, тъй като са задължени да изплащат обезщетения на 
клиенти, които са били стриктни при съхраняването на ЕПИ, въп-
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реки че не се възстановява пълният размер на присвоените суми66. 
Освен това банките правят и допълнителни разходи за издаването на 
нови ЕПИ. 

Предоставените данни от полицейската статистика се отнасят 
за 285 пострадали физически лица – граждани, и за 6 лица – пред-
ставители на юридически лица при 518 регистрирани престъпления 
по чл. 246, ал. 3 и чл. 249, ал.1, 3 и 4 за периода 2004–2008 г. Коефи-
циент на виктимизация не може да се изчисли, тъй като не е извест-
но за каква част от регистрираните деяния са попълнени отчетни 
статистически карти за жертвите. 

Основната част от престъпленията са с едно пострадало лице: 
средно 42,9% от случаите, по които са работили анкетираните ОР и 
разследващи полицаи. Малък е делът на регистрираните престъпле-
ния с повече на брой жертви. Например този за деяния с над 4 жер-
тви е средно 6,7% (вж. таблица 9). Това са немногобройните раз-
крити и документирани случаи на групова престъпна дейност, на 
деяния с един извършител в повече населени места, както и когато 
има засегнати чужди граждани67. 

Отразените в таблицата резултати кореспондират с конста-
тациите за разкриване предимно на едноепизодни или извършвани 
за кратък период престъпления и такива, при които е използвана 
само една платежна карта. При неправомерни трансакции или при 
скимиране на данни заловените лица обикновено биват уличавани в 
извършване на последното деяние. Трудно се доказва и документира 
предходна престъпна дейност със засегнати други пострадали лица. 
Особено трудно е установяването и документирането на престъпна-
та дейност при наличие на организирана мрежа, тъй като отделните 
ползватели притежават ограничен брой карти и всяка от тях се полз-
ва само за няколко тегления на суми. 

 
 

66  Съгласно нормативните разпоредби, банките възстановяват горницата над 300 лв. на 
присвоените суми. 
67  При описания на стр. 76 случай на разкрита през 2006 г. ОПГ, действаща на територията 
на страната – Стара Загора, Казанлък и София, и в чужбина – Италия, Швеция, Испания, 
Франция, са установени  312 пострадали лица, от които 304 са чужденци от САЩ, Англия, 
Франция и Германия, притежатели на кредитни карти на Visa Electron. 
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Таблица 9 
Пострадали лица от престъпления  

с електронни платежни инструменти 
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Полицейска статистика  
(2004–2008 г.) 37,0 5,6 1,9 7,4 1,9 25,8 20,4 100,0 54 

Анкета с разследващи 
полицаи (престъпления 
по досъдебни 
производства) 

48,8 11,6 0,0 0,0 2,3 9,4 27,9 100,0 43 

Анкета с ОР 
(престъпления по 
полицейски преписки) 

42,9 8,6 0,9 3,7 2,1 17,6 24,2 100,0 48 

 
2.2. Наличните данни от полицейския статистически отчет не 

очертават определени закономерности по отношение демографс-
ката характеристика на жертвите на престъпления с ЕПИ. 

Разпределението по пол общо за периода 2004–2008 г. е: 48,9% – 
жени, и 51,1% – мъже, като разликата е в рамките на статистическа-
та грешка с оглед непълнотата на данните. През отделните години 
това съотношение се мени при различен превес между двата пола. 

Жертви на злоупотреби с банкови карти стават лица от всички 
възрастови групи. Според полицейската статистика, възрастта на 
пострадалите варира от 17 до 83 години: 0,4% – непълнолетни (при 
определени условия непълнолетни лица също имат право да прите-
жават платежни карти); 21,4% – 18–30 г.; 28,8% – 31–40 г., над 40 г. – 
49,4%. За 2004–2006 г. има диференцирани данни за по-малки групи 
над 40 години: 41–50 г. – 16,5%; 51–60 г. – 27,8%; над 60 г. – 13,9%. 
Това процентно разпределение в общи линии съответства на разпре-
делението на населението по възрастови групи, като влияние оказва 
степента на ползване на услугата от тях. 
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Застъпени са и всички образователни степени (без начално 
образование), но представителността на данните е изключително 
малка (има данни само за 23 лица за периода 2004–2006 г.):  8,7% от 
пострадалите са без образование (вероятно в тези случаи става дума 
за липса на информация по този признак); 17,4% са с основно обра-
зование; 52,2% – със средно образование, и 21,7% – с висше образо-
вание. 

Делът на пострадалите лица с чуждо гражданство е малък – 
4,6% общо за периода 2004–2008 г. Причина за това е силно ограни-
ченият брой на подадени жалби от чужди граждани при извършени 
престъпления спрямо тях в периода на пребиваването им в България 
и особено в случаите, когато въобще не са посещавали страната. 
Това е един от основните фактори и за значителната латентност на 
явлението (вж. т. 2.2, §2 на първа глава). 

Абсолютният брой и относителният дял на пострадалите чуж-
дестранни граждани от престъпления, извършени на българска те-
ритория, са много по-големи. Сега те са минимални, което не съот-
ветства на действителната им виктимизация. А едва ли може даже и 
приблизително да се определи броят на жителите на други държави, 
пострадали от българи, извършващи престъпления извън територи-
ята на страната. 

2.3. Специфична особеност във виктимологично отношение на 
престъпленията с ЕПИ е липсата на връзка, включително като фи-
зически контакт, между извършители и пострадали. Връзка съще-
ствува в сравнително малък брой случаи при злоупотреба с банкови 
карти на роднини и познати. Но в основната си част жертви са на-
пълно непознати и нищо неподозиращи хора, често намиращи се в 
други държави и континенти, от чиито банкови карти престъпници 
копират данни или източват суми. Именно това формира голям обем 
късно установени и незаявени престъпления, което затруднява и 
даже прави невъзможно разкриването на извършителите им. 

Виктимността на чужденците, посещаващи България, е по-ви-
сока от тази на българите поради обстоятелството, че банковите им 
карти са с по-големи лимити, а често притежават и международни 
карти [16, с. 42]. Но, от друга страна, българите са значително по-
многоброен и наличен обект на престъпления. Непрекъснато се уве-
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личава броят на собствениците не само на дебитни, но и на кредит-
ни карти и наличностите по банковите сметки. Но и за чужденците, 
и за българите е за отбелязване небрежността им по отношение съх-
раняването на платежните карти, особено когато заедно с тях се 
държат бележки със записани идентификационни кодове и лични 
данни. Виктимно е поведението на собственици на карти и при нев-
нимателно ползване на банкомати и ПОС устройства в магазини, 
бензиностанции, ресторанти и други обекти, предоставящи услуги с 
ЕПИ (не прикриват ПИН кода, който набират; не следят внимателно 
през цялото време обслужващите касиери и т.н.) (вж. §1, Глава трета).   

 
§6. Прогностични виждания за тенденциите на 

престъпността в сферата  
на електронните банкови услуги 

 
След бързото нарастване на престъпленията с електронни пла-

тежни средства през първата половина на настоящото десетилетие 
се регистрира относително стабилизиране на оперативната обстанов-
ка по линията, но при високо ниво на реална и потенциална опас-
ност. Определянето на бъдещите тенденции на явлението не е лека 
задача с оглед значителната степен на неопределеност на процесите, 
които ще протичат в тази сфера. В средносрочен (3–5 години) 
хоризонт благоприятни условия за нарастване на престъпленията с 
електронни разплащателни карти ще създават интензивно дейст-
ващи и досега фактори. 

• Продължаващото увеличаване на броя на електронните 
банкови карти и на разплащанията с тях, разширяването на обема 
на извършваните по интернет търговски, административни и други 
услуги, на техните потребители и съответно на плащанията по мре-
жови път, ще увеличават уязвимите обекти за неправомерно вмеша-
телство. 

• Особеностите на този вид деяния, които се извършват 
сравнително лесно, с технически средства, предлагани свободно на 
пазара и на достъпни цени, трудното установяване на извършители-
те и доказването на престъпната им дейност, ще поддържат високо 
ниво на латентност, което ще продължава да бъде предпоставка за 
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разширяване размерите на явлението. 
• Възможностите за свободно придвижване на хора в стра-

ните от Европейския съюз ще поддържат висока мобилност и акти-
вност на престъпниците и на организираните престъпни групи.  

Ще действат фактори с двупосочно влияние. 
• Състояние на защитата от неправомерни посегателства 

на банковите и търговските услуги с ЕПИ. От една страна, актив-
ната превантивна дейност в тази насока на издателите на банкови 
карти, на специализираните банкови сдружения и други организа-
ции ще ограничава извършването на престъпления. Внедряването на 
електронни карти с чипови устройства ще затруднява неправомер-
ното копиране на данни от ЕПИ и съответно изготвянето на фалши-
фикати и т.н. От друга страна, ще продължат осезателно да се чувс-
тват негативните последици от липсата или недоброто качество на 
видеонаблюдението върху банкомати, неудачното им разположение, 
недостатъчната техническа надеждност на морално остарели модели 
ПОС терминали. Бавното внедряване на чип технологията в Бълга-
рия ще пренасочва лица – българи и чужди граждани,  към източ-
ване на банкови сметки от терминални устройства, намиращи се на 
територията на страната, а не както досега – главно от други дър-
жави. 

• “Лична” превантивна защита на картодържателите. В 
резултат на информационно-превантивната дейност на финансовите 
институции, МВР и медиите действието на виктимно поведение на 
притежателите на банкови карти като провокиращ фактор ще про-
дължава да намалява. Но винаги ще има хора, които няма да спазват 
изискванията за съхраняване на данните от ЕПИ, ще проявяват неб-
режност, ще създават предпоставки за кражби на чанти и портфей-
ли, където държат дебитни и кредитни карти и документи за само-
личност.  

През следващите няколко години може да се очаква активизи-
ране на криминогенното действие на определени фактори и поя-
вата на нови фактори. 

• Световната икономическа криза предизвика влошаване на 
материалното състояние на определени прослойки от населението 
и връщане в България на лица, извършващи престъпления в други 
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страни. Това увеличава криминалния контингент и принуждава все 
повече хора да се насочват към този вид доходна престъпна дейност 
според възможностите, които им предоставят тяхното образование, 
квалификация и професия. 

• Поради трансграничния характер на престъпленията, с 
развитието на националната система за електронни финансови ус-
луги ще се засилва уязвимостта на българските притежатели на раз-
плащателни карти от извършване на неправомерни посегателства 
върху наличностите по банковите им сметки от територията на 
други страни. 

• С голяма степен на вероятност може да се очаква появата на 
ново поколение методи за скимиране на данни и за източване на па-
рични суми от банкови сметки. Вече има информация за използване 
на качествено различни способи за манипулиране на терминални ус-
тройства, базиращи се нови технологични подходи (вж. стр. 116, 
121, 133). И по отношение на престъпността в сферата на ЕПИ най-
вероятно ще се потвърди закономерността за по-висока динамич-
ност на “иновациите” в способите за извършване на престъпления в 
сравнение с развитието на методите за противодействие. 

При прогнозиране на вероятните изменения на престъпността 
в сферата на електронните банкови услуги в България задължително 
трябва да се отчита и обстоятелството, че тя е част от глобалната 
трансгранична престъпност, поради което бъдещото ѝ развитие е 
тясно свързано със световните тенденции на явлението. А прогно-
зите за развитието на тази престъпност са неблагоприятни, особено 
що се отнася до неправомерните деяния, извършвани чрез светов-
ната мрежа “Интернет” [28, 63 и др.]. Експертите отчитат и много 
високата потенциална опасност на “пластичните” измами с елект-
ронни средства за безналични плащания с оглед  на крупните щети, 
които могат да причинят и които могат да доведат и до финансова 
дестабилизация. 

Както се вижда, измененията в количествено и качествено от-
ношение на престъпността в областта на ЕПИ ще се формират от 
комплексното и нееднозначно влияние на фактори с криминогенен и 
антикриминогенен ефект. В близко бъдеще най-вероятно тези фак-
тори ще бъдат общо взето в равновесно положение, но като че ли 
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процесите и явленията, генериращи и благоприятстващи злоупотре-
би с ЕПИ, ще имат известен превес пред тези, които ги препятстват. 
С това може да се обясни и преобладаващото мнение на 78,8% от 
анкетираните полицейски служители от звената за борба с организи-
раната престъпност, Икономическа и Гранична полиция за нараст-
ване на тези престъпления. Ниски са процентите на респондентите, 
считащи, че ще се поддържа устойчиво ниво на престъпленията –  
4,5%, както и на тези, които са на мнение, че те ще намаляват – 3,0%  
(13,6% от ОР не могат да преценят посоката на изменението). 

Оценявайки в съвкупност изложеното по-горе, могат да се из-
кажат следните прогностични виждания за развитието на явле-
нието в следващите 3–5 години на базата на наличната информа-
ция и при положение, че няма да задействат ситуативни фактори със 
силно влияние, както и че ще се запази общо взето същата степен на 
съобщаемост и разкриваемост на престъпленията. 

Може да се приеме, че пиковият момент в злоупотребите с 
банкови карти е преминал. Вероятно и през следващите няколко го-
дини ще се поддържа създаденият стабилитет, при отчитане 
обаче на сравнително високото ниво на престъпността и значи-
телната степен на латентност. Ново бързо разрастване на прес-
тъпленията с ЕПИ в близко бъдеще може да се получи, само ако за-
почнат масово да се прилагат качествено нови способи за кражби на 
данни и/или източване на банкови сметки. 

За настоящата и следващата година трябва да се очаква нараст-
ване на броя на регистрираните престъпления. Това обаче ще бъде 
статистическо нарастване, дължащо се на промяната от април 2009 г. 
(ДВ, бр. 27) в разпоредбата на чл. 249, ал. 1 от НК, с която отпадна 
изискването за наличие на значителни имуществени вреди при из-
ползването на платежен инструмент или на данни от него без съгла-
сието на титуляря. 

Неправомерните деяния с електронни платежни средства ще 
бъдат структуроопределяща съставка на престъпността против па-
ричната система и до голяма степен ще формират високотехнологич-
ната част на престъпността в икономиката. С електронни платежни 
средства или с данни от тях ще се извършват повечето от престъп-
ленията с финансови активи от банкови сметки на физически и юри-
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дически лица. 
Престъпната дейност с ЕПИ ще продължава да се извършва и 

еднолично, но най-вече в различните форми на задружна престъпна 
дейност: обикновено съучастие, в условията на престъпно сдружа-
ване и на организирани престъпни групи68. Престъпността с ЕПИ 
ще представлява съществена част от организираната престъп-
ност в България и ще продължава да бъде един от основните ѝ 
източници на финансиране. 

Възможни са структурни изменения по различни признаци. 
Твърде вероятно е да продължи отбелязаната тенденция на засил-
ване интензитета на използването на ПОС устройства за злоупот-
реби с банкови карти. Все по-уязвимо място за кражби на данни и 
присвояване на суми от банкови сметки на клиенти ще става интер-
нет пространството. Възможно е да започнат да се регистрират нови 
проявни форми на престъпно поведение, свързани с използването на 
електронните пари като вид ЕПИ. 

 В териториален аспект е възможно да започне известно “израв-
няване” на “градската” и “селската” престъпност в сферата на ЕПИ с 
нарастване на броя и съответно на относителния дял на извършва-
ните престъпления в по-малките населени места, селата и извънсе-
лищните райони. 

Степента на виктимизация ще нараства много по-бързо от 
степента на криминализация, т.е. броят на пострадалите лица ще се 
увеличава с по-бързи темпове от броя на извършителите на престъп-
ления. Условия за това създават непрекъснато нарастващият брой на 
гражданите, притежаващи електронни банкови карти, развитието на 
системи за търговия със стоки, предоставяне на услуги и разпла-
щания по интернет. Предимствата на такива системи са несъмнени, 
но те ще правят личните данни на все по-широк кръг от потребители 
уязвими за неоторизиран достъп не само от територията на страната, 
но и от други държави. 

 
 
 
 

68  За формите на задружна престъпна дейност вж. [6, 228–230]. 
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Акценти по глава първа 
 
1. Престъпления с електронни платежни инструменти започват 

да се регистрират през 70-те години на миналия век с последваща 
тенденция на непрекъснато и силно нарастване. Престъпността в 
сферата на ЕПИ, представляваща съществена част от съвременната 
киберпрестъпност, в по-голяма или по-малка степен е проблем за 
всички страни, в зависимост от развитието на електронните им раз-
плащателни системи. В глобален мащаб щетите, които претърпяват 
финансовите институции, търговците и потребителите, са значи-
телни, без стабилна перспектива за тяхното ограничаване. 

2. До началото на 90-те години с най-голямо разпространение 
са измамите с истински банкови карти. Но много скоро се развива 
“бизнесът” с изготвянето на фалшиви карти и използването им за 
източване на банкови сметки. А с разширяването на електронната 
търговия и електронното банкиране по интернет бързо се увеличава 
броят на престъпленията в мрежова среда. 

3. Престъпленията в сферата на електронните банкови услуги 
притежават редица характерни особености, които ги определят като 
специфичен, а в някои отношения  – и качествено различен вид дея-
ния във финансовата сфера:  

• извършват се в реално време и чрез пряк достъп до компю-
търните системи и базите данни на банки, на търговски и други обек-
ти; 

• извършват се в условията на анонимност, от разстояние  и 
са особено доходоносни; 

• способите на извършването им непрекъснато се изменят и 
усложняват успоредно с динамичните нововъведения в областта на 
високите технологии. 

Тези особености придават на неправомерните деяния с ЕПИ 
значителен престъпен потенциал и са причина много бързо да ста-
нат структуроопределяща съставка на компютърната, включително 
междурегионална и трансгранична, финансова престъпност. Извър-
шват се с минимален риск за престъпниците. Много трудно е тях-
ното установяване, както и документирането на престъпната им дей-
ност.  
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4. Големите печалби, трансграничността и минималните рис-
кове много бързо превръщат престъпленията с ЕПИ в една от важ-
ните и предпочитани дейности на организираната престъпност в от-
делните държави и в глобален мащаб. Съществуват 3 основни типа 
структури на международната организирана престъпност в сферата 
на услугите с електронни платежни инструменти:   

• структурите от първи тип са с поле на действие интернет и 
други мрежови системи в световното информационно пространство. 
Те развиват нов вид престъпен бизнес – крадат и продават данни от 
електронни платежни карти и друга лична информация; 

•  организираните престъпни образувания от втори тип са 
създадени и базирани в определена държава, но извършват част от 
“операциите” и на територията на други държави. Престъпната дей-
ност включва пренасяне през граница на скимиращи устройства, за-
готовки, фалшиви банкови карти; 

• структурите от трети тип са специализирани организации за 
извършване на престъпления с ЕПИ, разполагащи с постоянно дейс-
тващи мрежи в различни страни. Те са добре структурирани, със 
строга йерархичност (лидер, организатори и изпълнители на отдел-
ните “производствени” фази, екипи от скимъри и ползватели на 
подправени банкови карти) и продължителна престъпна дейност. 
Осъществява се пълният цикъл на престъпния процес: кражба на 
данни от ЕПИ, изготвяне на фалшиви банкови карти, източване на 
сметки на картодържатели, легализиране на придобитите средства. 
Строго определени са начините за разпределяне на престъпните до-
ходи, част от които отиват за инвестиране в нова техника. Членовете 
са от различни националности. Задължително се привличат компю-
търни специалисти с познания за скимиращи устройства, разбиване 
защитите на информационни системи, електронно банкиране. 

5.  В България престъпления с използване на електронни раз-
плащателни карти започват да се регистрират от края на 80-те годи-
ни на миналия век. В продължение на по-малко от едно десетилетие 
тези деяния се превръщат от нов щрих на престъпността във все по-
разширяващо се и започващо да доминира явление във финансовата 
сфера, за което благоприятстват: бързите темпове на нарастване 
броя на електронните банкови карти; преориентирането на престъп-
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ниците към използване на ЕПИ като доходен и сравнително евтин 
източник на печалби; създаването на организирани престъпни гру-
пи, действащи в страната и чужбина; разгръщането на международ-
на престъпна дейност с възможности за включване на много хора и 
обхващане на големи територии. През последните две години се на-
блюдава стабилизиране на оперативната обстановка по линията, но 
при запазване на значителна интензивност на престъпната дейност и 
при нееднопосочни регионални тенденции69.  

6. Висока и ненамаляваща е криминалната активност на бъл-
гари в съседни държави, западноевропейски и други страни. Основ-
ната част от тези лица са в схеми на организирани престъпни групи, 
чиято дейност в едни или други нейни фази се разпростира и в Бъл-
гария. Поради граничните облекчения най-често се “работи” в стра-
ни от Европейския съюз (Германия, Франция, Испания, Италия, 
Португалия, Холандия, Швеция, Австрия и др.). Но българи са арес-
тувани в Русия и други европейски страни, които не са членове на 
ЕС, в САЩ, Канада, държави от Южна Америка и Африка, Близкия 
и Далечния изток, Карибския район.  

7. Престъпността в сферата на електронните банкови услуги е 
явление със значителна степен на латентност. Основни фактори за 
това са: неподаването на жалби или подаването на жалби с голямо 
закъснение от пострадалите лица; несъобщаването от страна на бан-
ките–издатели на дебитни и кредитни карти, за неправомерни дейст-
вия; трудното установяване на престъпленията с ЕПИ чрез методите 
и средствата на ОИД; ниската степен на разкриваемост на регистри-
раните  престъпления с ЕПИ; трудното разкриване на организирани 
престъпни структури и документиране на цялостната им престъпна 
дейност; непопълването на изискващите се входни карти, поради 

69 Полицейската статистика занижава силно размерите на престъпността в сферата на ЕПИ. 
Причините са както в продължително съществуващи празноти в наказателното законо-
дателство по отношение на определени специфични форми на неправомерни действия в 
електронна финансова среда, така и в неизпълнение на нормативни задължения на полицей-
ските служители при попълването на изискващите се входни карти за статистически отчет. 
Затова допълнителна и важна за изследването информация беше получена от проведената 
анкета със специализираните по линия на ЕПИ служители от звената за борба с орга-
низираната престъпност, Икономическа полиция и Гранична полиция и с разследващи по-
лицаи, от аналитични справки, материали на банкови институции, експертни становища и 
други източници. 
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което част от регистрираните и разкритите престъпления не фигу-
рират в статистическия отчет; полицейското “филтриране” при ре-
гистрацията на жалби и други първоначални сигнали.  

8. В предметната структура (по вид на престъпните деяния) на 
регистрираната престъпност, свързана с електронни платежни инс-
трументи, с дял около 90% преобладават престъпленията, свързани 
с източване на суми от банкови сметки: използване на платежен 
инструмент или на данни от него без съгласието на титуляря (прес-
тъпления по чл. 249, ал. 1 НК); служене с подправени ЕПИ (чл. 244, 
ал. 1 НК); кражба на пари от банкови сметки чрез платежни карти 
(чл. 195, ал. 1, т. 4 НК); компютърни измами по чл. 212а от НК. 

С малки дялове са регистрираните случаи на: изготвяне на 
подправени платежни карти  (престъпления по чл. 243, ал. 2, т. 3 
НК); пренасяне през граница на подправени ЕПИ, заготовки, скими-
ращи и други устройства (чл. 244, ал. 1 НК); изготвяне, монтиране 
или използване на техническо средство за придобиване на информа-
ция за съдържанието на платежен инструмент (чл. 249, ал. 3 НК); 
съхраняване или предоставяне другиму на информация по чл. 249, 
ал. 3 НК (чл. 249 ал. 4 НК); приготовление или сдружаване с цел 
производство или използване на подправени ЕПИ (чл. 246, ал. 1 
НК), изготвяне, придобиване, пазене или укриване на предмети, ма-
териали, оръдия или компютърни програми, предназначени или пос-
лужили за подправка на ЕПИ (чл. 246, ал. 3 НК). 

9. Характерна особеност на престъпните деяния с ЕПИ е чес-
тото извършване успоредно с тях и на определени видове съпътс-
тващи престъпления: кражби на банкови карти; използване на фал-
шиви документи за самоличност; подправка на банкноти, доку-
менти, пътнически чекове, бандероли; прокарване в обращение и 
пренасяне през граница на фалшиви пари и документи; контрабанда 
на стоки, коли и наркотици; изпиране на престъпно придобити 
средства; образуване, ръководене или участие в организирани прес-
тъпни групи, извършващи престъпления с ЕПИ; кражби, унищожа-
ване или повреждане на четящи устройства за магнитни карти, мон-
тирани на банкомати; корупционни престъпления, изнудване или 
принуждаване.  
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10. Териториалната структура по области на престъпността с 
ЕПИ се характеризира със значителна неравномерност, което се 
дължи на различната степен на развитост на банковата инфраструк-
тура в отделните региони, нееднаквата численост на населението, 
наличието на морски и планински курорти. Престъпността в сферата 
на ЕПИ е с най-голяма интензивност в столицата, Варненска, Плов-
дивска, Пазарджишка, Старозагорска, Габровска, Софийска, Добрич-
ка и Бургаска област. 

11. Разпространеността на престъпленията с ЕПИ според вида 
на населените места също е повлияна от степента на развитост на 
електронните банкови услуги (наситеност с банкомати и ПОС уст-
ройства) и на концентрацията на хора. Това определя преобладава-
щите дялове на регистрираните престъпления в столицата – 44,5%, и 
в областните градове – 24,8%. Делът на престъпленията, регистри-
рани в останалите градове на страната, е 27,7%, в селата – 1,6%, и в 
извънселищни обекти – 1,5%. 

12. По конкретно местоизвършване най-разпространено място 
за осъществяване на престъпления с ЕПИ са терминалните устройс-
тва АТМ/банкоматите, чрез които могат да се теглят пари в брой, да 
се плащат услуги и да се правят преводи между сметки. Застраше-
ността на АТМ устройствата зависи от различни фактори: липса на 
физическа охрана и видеонаблюдение в помещенията; липса на 
вградени камери в банкоматите; отдалеченост и безлюдност на 
районите; честота на посещаване от служители на банката– собстве-
ник на АТМ; използвани способи за придобиване на данни. Сравни-
телно по-рядко, но с тенденция на нарастване, е използването на 
ПОС терминални устройства. Извършването на престъпления с ЕПИ 
в електронна мрежова среда засега е ограничено по размери. 

13. Най-често неправомерни операции на банкомати се извър-
шват през нощта, когато осветлението е по-слабо и има минимално 
движение на хора. Избира се времето малко преди и след полунощ, 
за да могат да се изтеглят суми по лимитите на картите за 2 поредни 
дни. Предпочитани са почивни дни и времето на почивки на 
служителите. Интензивността на престъпната дейност е най-голяма 
през курортните сезони – лято и зима, и в края на годината при ко-
ледните пазарувания. 
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14. Според видовете ЕПИ, преобладаващо средство и/или 
предмет на престъпна дейност са дебитните банкови карти поради 
голямата им разпространеност в България. По отношение на кредит-
ните карти предпочитанието е към карти на чужденци и междуна-
родни карти заради много по-големите лимити за теглене на суми. 
Единични засега са престъпленията с електронни банкови платежни 
заявления, използвани при електронното банкиране по интернет.  

15. Злоупотребите с банкови карти започват като индивиду-
ална или в съучастие престъпна дейност на лица, които имат позна-
ния за електронни разплащания и компютърни комуникации. Но 
много бързо интензивното развитие на безналичните платежни сис-
теми и появилите се нови способи за кражба на данни от банкови 
карти превръщат престъпленията с ЕПИ в многоетапен престъпен 
процес, който изисква участие на повече лица, добра организация и 
съгласуваност на техните действия. Извършването на трансгранична 
престъпна дейност с ЕПИ, включваща и територията на България, 
също изисква изграждане на организирана мрежа за кражба на 
данни, изготвяне, пренасяне през граница и използване на фалшиви 
банкови карти.  

Понастоящем едноличната престъпна дейност е сравнително 
ограничена и е свързана основно с използването на истински платеж-
ни инструменти без съгласието на титуляря. Съучастието между 2 и 
повече лица, но без наличие на признаци за организирана престъпна 
дейност, също е сравнително рядко срещано. 

16. Съвкупната информация от различните източници, проу-
чени при проведеното изследване, показва, че основната част от 
престъпленията с ЕПИ се извършват от организирани престъпни 
структури. Всяка ОПГ е със специфични особености по отношение 
на броя, криминологичната характеристика на участниците, вътреш-
ната структура, степента на организираност и йерархичност в гру-
пата, географския обхват и мащабността на престъпната дейност, 
организационните схеми на действие, начина на разпределяне на 
печалбата. Разнообразието е голямо, но могат да се разграничат 5 
типа ОПГ: 

• организирани престъпни групи от 3-4 човека, които по 
различни начини са се сдобили с чужди истински и най-често с под-
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правени електронни банкови карти с цел извършване на неправо-
мерни трансакции; 

• ОПГ със затворен цикъл на престъпна дейност (производс-
тво и използване на подправени ЕПИ) в България и други страни и 
пирамидална структура: лидер и членове; 

• ОПГ със затворен цикъл на престъпна дейност в България и 
други страни и нейерархична клетъчно-мрежова структура; 

• структурирани ОПГ със затворен цикъл на разгърната 
престъпна дейност в България и други страни и йерархична клетъч-
но-мрежова структура. ОПГ от този тип са професионално дейс-
тващи структури, които работят на принципа на престъпното пред-
приятие. Структурата им включва обособени звена/клетки за всеки 
вид дейност, съобразно процесите, необходими за реализацията на 
престъпния замисъл: осигуряване на устройства за копиране на 
данни от легитимни банкови карти,  извличане и обработване на 
данни, изготвяне на карти дубликати, ползване на фалшификатите 
за незаконни банкови трансакции, осигуряване на логистична под-
крепа, инвестиране на незаконно придобитите средства;  

• ОПГ, занимаващи се с кражби на данни от платежни бан-
кови карти от клиентски масиви в интернет. 

17. Полицейската статистика не е показателна и за степента на 
съучастие при осъществяване на престъпна дейност с ЕПИ. Данните 
сочат висок дял на извършените еднолично престъпления и съответ-
но – нисък, на престъпленията, осъществени в обикновено съучас-
тие и от организирани престъпни групи. В действителност факти-
ческото разпространение на груповата престъпност по линия на 
злоупотребите с електронни платежни инструменти в страната е 
значително. Без да се подценява обществената опасност на еднолич-
но извършените престъпления, обликът и тежестта на явлението се 
дава от организираните престъпни структури по изготвяне и използ-
ване на фалшиви ЕПИ. 

През настоящото десетилетие непрекъснато нараства броят на 
неутрализираните ОПГ, специализирали се в извършване на прес-
тъпни посегателства с ЕПИ в страната и чужбина. Преустановява-
нето на дейността на немалко организирани престъпни структури, 
които са основен източник на престъпността с ЕПИ, има непосредс-
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твен превантивен ефект за ограничаване на явлението. 
18. Извършителите на престъпления с ЕПИ имат специфична 

криминологична характеристика, обусловена от различни по своето 
естество фактори: използване на високотехнологични способи за 
осъществяване на неправомерните действия; необходимост от 
престъпен опит, връзки и контакти за организиране на криминал-
ната дейност и от включване на широк кръг от лица, които да полз-
ват подправените банкови карти за източване на сметки. 

Престъпността с ЕПИ определено е “мъжка” сфера на крими-
нална активност с ограничено участие на жените. Най-активно е 
участието в престъпната дейност на младите хора. С преобладаващо 
представяне са възрастовите групи от 18 до 40 години, като има и 
непълнолетни. Не се наблюдават особености в престъпната актив-
ност на различните етнически групи.  Основната част от извършите-
лите на престъпления с ЕПИ са със средно образование. Делът на 
лицата с висше образование не е голям. С висока квалификация и 
специални познания в сферата на високите технологии е малка част 
от участниците в престъпната дейност. Това са хората, които конс-
труират схемите и изготвят четящите устройства, осъществяват 
транслирането и синхронизирането на откраднатите данни и други 
сложни технологични операции. Но обучението на лица да монтират 
и демонтират такива устройства не е сложно, както и усвояването на 
умения за употреба на фалшиви банкови карти. Това обяснява 
включването в престъпната дейност с ЕПИ на лица с различна сте-
пен на образование и квалификация. 

19. Широк е диапазонът на социалните групи, към които при-
надлежат престъпниците с ЕПИ. С най-голям дял са извършителите, 
които не се занимават с постоянна трудова дейност, като между тях 
има и безработни. Значително по-малък е делът на извършителите 
на престъпления с ЕПИ, ангажирани в различни трудови дейности. 
Извършването на престъпления в част от случаите е свързано с при-
тежавано длъжностно качество. Не са малко и случаите, когато прес-
тъпната дейност не е свързана  с професията, а с конкретната ситу-
ация, дала възможност за сдобиване и злоупотреба с ЕПИ. Харак-
терно за престъпността в сферата на електронните банкови услуги е 
доста активното включване в нея на студенти.  
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20.  Има специфика в криминологичната характеристика на 
извършителите според степента на престъпно сдружаване. Лицата, 
които еднолично или в обикновено съучастие извършват престъпле-
ния, са с разнообразна характеристика. Възрастта им е в широки 
граници – от непълнолетни до по-високи възрастови групи. По-ак-
тивно е участието на жени. Образованието варира от начално до вис-
ше. Част от извършителите имат професии и конкретна трудова 
заетост. Друга част са безработни, ученици и студенти. Обикновено 
лицата от тази категория са без криминални прояви, но има и такива 
с полицейски регистрации и присъди за престъпления против собс-
твеността и личността, наркопрестъпления и др. 

Почти всички участници в организирани престъпни групи за 
извършване на престъпления с ЕПИ са мъже. Като се изключи общо 
взето близката им възраст (20–35 години), те също са със зна-
чително нехомогенен състав по образование, трудова заетост и съ-
дебно минало. Лидерите и другите активни участници в ОПГ в ос-
новната си част са лица с позиции в престъпния свят, които вървят в 
крак с тенденциите в международната престъпност и много бързо се 
ориентират в печелившите ѝ и перспективни области. Привлечените 
в ОПГ участници, чиято дейност е свързана с техническото и техно-
логичното обезпечаване на престъпната дейност, са със специално 
образование и без криминални прояви. Скимърите, мулетата и прес-
тъпните ползватели на банкови карти в други страни са пътуващи и 
пребиваващи в чужбина студенти или млади хора, които не са анга-
жирани с постоянна трудова дейност и са без определена професия. 
Лицата, които използват подправени карти в България, обикновено 
са с нисък социален статус и образование и са от ниските слоеве на 
криминалния контингент. 

Налице е сдружаване между лица с различни по устойчивост 
модели на нагласи, престъпно поведение и начин на живот – от 
случайни до професионални престъпници.  

Наблюдава се силно изразена хомогенност на участниците в 
ОПГ по отношение на тяхното месторождение и местоживеене. Ос-
новната част от участниците в неутрализираните досега ОПГ са ро-
дени и/или живеещи в Североизточна България – Варненска, Силис-
тренска, Русенска и Разградска област, и Централна България – Ста-
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розагорска, Пловдивска, Пазарджишка област. Немалко от устано-
вените в София извършители са родени или са с постоянно место-
жителство в посочените области.  

21. Извършителите на неправомерни деяния с ЕПИ са специ-
фичен тип престъпници, най-ново проявление на започналата още 
от средата на миналото десетилетие симбиоза между криминалния 
контингент с користна и насилствена насоченост (кражби, измами, 
престъпления против паричната и кредитната система, документни 
престъпления, компютърни престъпления, престъпления против лич-
ността, наркопрестъпления и др.). Значителна част от тях са лица с 
престъпни нагласи и предходна криминална кариера, включително 
утвърдени фигури в криминалния свят. За тях незаконните манипу-
лации с банкови карти са нов и особено доходоносен източник на 
“готови” пари. Затова през изминалите години в престъпния кон-
тингент се оформи прослойка от специални рецидивисти, които се 
насочиха към злоупотреби с кредитни и дебитни карти в страната и 
особено в чужбина. Немалко от извършителите имат полицейски 
регистрации и присъди не само в България, но и в други страни.  

22. В преобладаващата си част жертвите на престъпления с 
електронни платежни инструменти са физически лица, оправомо-
щени държатели на банкови карти. Ограничен е делът на пострада-
лите служители – представители на юридически лица, на които са 
издадени ЕПИ. Основната част от регистрираните престъпления е с 
едно пострадало лице. Малък е делът на престъпленията с повече на 
брой жертви, което се дължи на установяването предимно на едное-
пизодни или извършвани за кратък период престъпления и такива, 
при които е използвана само една платежна карта.  

Не се очертават определени закономерности по отношение де-
мографската характеристика на жертвите на престъпления с ЕПИ. 
Разпределението на пострадалите лица по пол, възрастови групи и 
образование съответства в общи линии на разпределението на насе-
лението по тези признаци. Делът на пострадалите лица с чуждо 
гражданство е малък, което не отговаря на действителната им зна-
чителна виктимизация. Причина за това е силно ограниченият брой 
на подадени жалби от чужди граждани при извършени престъпле-
ния спрямо тях в периода на пребиваването им в България и особено 
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в случаите, когато въобще не са посещавали страната.  
23. Специфична особеност във виктимологично отношение на 

престъпленията с ЕПИ е  липсата на връзка между извършители и 
пострадали. Връзка съществува в сравнително малък брой случаи 
при злоупотреба с банкови карти на роднини и познати. Но в основ-
ната си част жертви са напълно непознати и нищо неподозиращи 
хора, често намиращи се в други държави и континенти, от банко-
вите карти на които престъпници копират данни или източват суми. 
Виктимността на чужденците, посещаващи България, е по-висока от 
тази на българите поради обстоятелството, че банковите им карти са 
с по-големи лимити, а често притежават и международни карти. Но 
българите са значително по-многоброен, непрекъснато увеличаващ 
се и наличен обект на престъпления.  

24. Измененията в количествено и качествено отношение на 
престъпността в областта на ЕПИ ще се формират от комплексното 
и нееднозначно влияние на фактори с криминогенен и антикрими-
ногенен ефект. В близко бъдеще най-вероятно тези фактори ще бъ-
дат общо взето в равновесно положение, но процесите и явленията, 
генериращи и благоприятстващи престъпленията с ЕПИ, ще имат 
известен превес пред тези, които ги препятстват.  

Може да се приеме, че пиковият момент в злоупотребите с 
банкови карти е преминал. Вероятно и през следващите няколко го-
дини ще се поддържа създаденият стабилитет, при отчитане обаче 
на сравнително високото ниво на престъпността и значителната сте-
пен на латентност. Ново бързо разрастване на престъпленията с 
ЕПИ в близко бъдеще може да настъпи, само ако започнат масово да 
се прилагат качествено нови способи за кражби на данни и/или из-
точване на банкови сметки70. 

Неправомерните деяния с електронни платежни средства ще 
бъдат структуроопределяща съставка на престъпността против па-
ричната система и до голяма степен ще формират високотехнологич-
ната част на престъпността в икономиката. С електронни платежни 

70  За 2009 и 2010 година трябва да се очаква нарастване на броя на регистрираните прес-
тъпления. Това обаче ще бъде статистическо нарастване, дължащо се на промяната през ап-
рил 2009 г. в разпоредбата на чл. 249, ал. 1 от НК, с която отпадна изискването за наличие 
на значителни имуществени вреди при използването на платежен инструмент или на данни 
от него без съгласието на титуляря. 
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средства или с данни от тях ще се извършват повечето от престъп-
ленията с финансови активи от банкови сметки на физически и 
юридически лица. Все по-уязвимо място за кражби на данни и на 
пари от банкови сметки на клиенти ще става интернет пространс-
твото. Възможно е да започнат да се регистрират нови проявни 
форми на престъпно поведение, свързани с използването на елект-
ронните пари като вид ЕПИ. 

Престъпната дейност с ЕПИ ще продължи да се извършва 
преди всичко в различните форми на задружна престъпна дейност: 
обикновено съучастие, в условията на престъпно сдружаване и на 
организирани престъпни групи. Престъпността с ЕПИ ще бъде съ-
ществена част от организираната престъпност в България и ще про-
дължава да служи като един от основните ѝ източници на финанси-
ране. 
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ГЛАВА  ВТОРА 
 

СПОСОБИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ 
НА ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ 
 
Способите за осъществяване на престъпни деяния са много и с 

разнообразно естество. Част от тях добиват такава разпространеност 
и популярност, че с течение на времето и под влияние на повишени-
те познания на ползвателите на ЕПИ, остаряват морално. Престъп-
ният контингент обаче непрекъснато усъвършенства механизмите в 
нови насоки.  

Към настоящия момент способите за извършване на престъп-
ления, свързани с ЕПИ, най-общо и условно могат да бъдат разгра-
ничени в две отделни групи.  

 
§1. Способи за извършване на престъпления  
чрез използване на истински или подправени 

електронни платежни инструменти  
и чрез технически средства 

   
Представените в тази група способи са много и разнородни – 

обхващат разнообразна гама начини за неправомерно облагодетелс-
тване със средства от чужди банкови сметки. Описаните способи не 
претендират за изчерпателност, тъй като динамиката на престъпната 
дейност в този аспект е изключително голяма, вследствие на което 
механизмите за извършване на престъпления непрекъснато търпят 
изменения. 

• Най-елементарният, но често срещан способ за извършване 
на престъпления, е използване на истинска дебитна или кредит-
на банкова карта без знанието и съгласието на титуляря от 
роднина, близък71 или от лице, което е имало ситуативен контакт с 

71 В ОДМВР-Бургас постъпва сигнал от гражданин, че от банковите му сметки, обслужвани 
с две дебитни карти,  са изтеглени парични средства в общ  размер около 5 хил. лева. Из-
вършител на нерегламентираните тегления се оказва брат на жената, с която пострадалият 
живее на съпружески начала. Братът е имал възможността да взема и връща незабелязано 
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жертвата без предходно познанство72.  
•  При първата вълна на масови престъпления в България с де-

битни и кредитни карти в края на 90-те години на миналия век и 
началото на настоящото десетилетие, извършителите използват 
различен вид приставки или елементарни устройства – 
приспособления, представляващи самоделен “джоб”73, поставени в 
отвора за прием на картата в банкомата, като основната им цел е 
блокиране на платежния инструмент – това е т.нар. “ливанска 
примка”74. Tя задържа пластиката и докато лицето се суети какво да 
прави, идва “услужлив гражданин”, който предлага да помогне. 
Целта му е да научи ПИН кода на картата. След като смутеният 
картодържател тръгне към банката, за да информира за проблема, 
извършителят или негов съучастник изважда примката, въвежда 
ПИН кода и изтегля наличните средства. 

Особеност при използването на “ливанските примки” е поста-
вянето им на АТМ предимно в петък, във вечерните часове (след 
изтичане на работното време). Така, преди пострадалите да пред-
приемат действия съвместно с банките издатели, извършителите мо-
гат да изтеглят повече средства през почивните дни (в рамките на 24 
ча̀са с една карта могат да се теглят до 400 лв.).  

За поставянето на “ливанска примка” правонарушителите под-
бират АТМ на открито място, без охранителни камери. При този 

банковите карти от колата на жертвата при честите си посещения в дома, както и да научи 
техните ПИН кодове (архив на отдел “ИП” при ГДКП). 
72 При проверка на документите на водач на автомобил от гр. Мездра, полицай от РУМВР-
Враца “взема” незабелязано от него дебитната му карта. 65-годишният собственик на бан-
ковия инструмент бил записал ПИН кода върху самата карта, за да не го забрави. По този 
начин проверяващият научил комбинацията и в следващите два дни изтегля от сметката на 
лицето 800 лева [58]. 
73 Самоделният “джоб” представлява правоъгълна пластмасова пластина с размери 7 на 1,5 см с 
прорез в средата, която се поставя (прикрепва, залепва) от външната страна на четящото 
устройство на банкомата. Към пластината е залепена лента (от видеокасета например), 
която се напъхва в прореза на четящото магнитни ленти устройство. При поставяне на кар-
та, лентата пречи на четеца да я разпознае (да разчете информацията от магнитната ѝ 
лента) и съответно банкоматът блокира. При натискане на бутон за връщане на картата, тя 
не излиза, тъй като на прореза на пластината от вътрешната страна е поставено капаче (па-
лец), което я задържа. За да се изкара картата, се отлепя и изважда от банкомата целият 
“джоб”.     
74 Ливанската организирана престъпна група, която измисля тази измама, успява да 
присвои почти един милион долара от банкомати в Англия и САЩ.  
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способ е характерно, че престъпната група действа “ударно” – набе-
лязва банкомат, мами доверчивите хора и после се оттегля. Освен на 
наивността, паниката и ниската техническа култура на гражданите, 
се  разчита на артистичността и изобретателността на престъпни-
ците да създадат ситуация, в която собственикът сам да съобщи 
ПИН кода си75.  

Макар че този способ за извършване на престъпления остарява 
морално и престъпният контингент усъвършенства методите си в 
много нови насоки, в началото на 2009 г. в някои по-малки населени 
места, в които използването на банкови карти от жителите е в нача-
лен етап на разпространение, отново са регистрирани престъпления 
посредством използването на “ливанска примка”.  

• Алжирското V представлява разновидност на ливанската 
примка, като  механизмът на действие при него е още по-опростен – 
поставя се примка, изработена най-често от тънка магнитна лента, 
например от видеокасета. Тя се монтирана директно в отвора на 
банкомата, в който се вкарва картата при теглене.  Вътрешната 
страна на примката е обработена по-такъв начин, че да пречи на 
картата да излезе. При опит за трансакция на банкомат картодържа-
телят вкарва картата си в съответния отвор, тя се “улавя” от прим-
ката и терминалното устройство не може да я върне. Картодържате-
лят остава с впечатление, че банкоматът я задържа по технически 
причини. По-нататък действието се развива аналогично както при 
използването на ливанска примка. 

Практиката показва, че при прилагането на ливанска примка 
или алжирско V извършителите често заменят поставените от бан-
ките указания на банкоматите с нови, съдържащи подменени теле-
фонни номера – предимно на мобилни телефони. Когато картодър-
жателят се обади на указания номер,  съучастник, представящ се за 
служебно лице, му изисква ПИН кода за проверка на случая, след 
което го уверява, че проблемът ще бъде решен. По този начин под-

75 Например, наблюдават отдалеч граждани и след задържането на карта, един от 
престъпниците се явява като следващ клиент на банкомата. Предлага да окаже съдействие 
при отблокирането и при разговора цели да научи ПИН кода. Много ползватели на карти в 
паниката си от случилото се издават единствената защита на парите си. Разбира се, след 
предоставянето на кода доверчивите граждани не получават картата си, а правонарушите-
лите впоследствие я изваждат от банкомата и имат възможност да я “източат”. 
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държа по-дълго време заблудата у пострадалия и забавя предприе-
мането на необходимата процедура за блокиране на картата. 

Алжирско V също се използва много рядко за извършване на 
престъпления през последните години. 

• През 2009 г. са регистрирани няколко случая на физическа 
манипулация на банкомати от определена марка, при които са 
източени средства от наличните в АТМ суми. Извършителят се 
оказва бивш банков служител с технически функции (обслужвал и 
зареждал с пари мрежата от банкомати) и съответно познания за ре-
жима им на работа. Механизмът е следния. Лицето нарежда осъщес-
твяване на трансакция за 400 лева чрез собствената си истинска бан-
кова карта, но в момента, в който парите излизат от процепа, натис-
ка капачето над него, взема излезлите банкноти и ги подменя с 
фалшиви купюри. Съответно банкоматът прибира “парите” в от-
делна касетка със средства от неуспешни операции и регистрира 
трансакцията като неосъществена (сметката на извършителя остава 
със същата наличност). След няколко такива акта на различни бан-
комати, на разследващите прави впечатление повтаряемостта на 
несполучливи трансакции с една и съща банкова карта и съответс-
твието на исканата сума с размера на сумата на фалшивите пари в 
отделението за върнати банкноти. Слабо място се оказва използва-
нето от извършителя на издадена на негово име карта, благодарение 
на което са установени самоличността му и механизмът на престъп-
ния акт (архив на сектор “Фалшификации” при ГДБОП). 

• Инсталиране на зловредна програма на харддиска на бан-
комат от банков служител (техническо лице, обслужващо АТМ) 
или от лице с технически познания и с възможност за достъп до 
него. При извършване на трансакция вирусът кара устройството да 
даде всички налични в него пари, а да отчете стандартния за подоб-
ни операции максимум (за България – 400 лева)76.  

• Във връзка с развитието на високите технологии и произти-
чащите от това  многобройни възможности за кражба на идентич-
ност, като начин с широкомащабно приложение  се очертава извър-
шването на престъпления посредством т.нар. “клониране” на бан-

76 Няколко такива случая са регистрирани в Москва и Петербург. В България не е устано-
вено престъпление, извършено по този начин. 
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кови карти (над 90% от престъпленията, свързани с ЕПИ, са 
именно такива [65]). Способът се характеризира с наличието на от-
делни фази/етапи при осъществяване на престъплението77. 

 Производство и/или окомплектоване на различни тех-
нически средства (скимери, двойни/дублиращи клавиату-
ри, миниатюрни камери, преносими компютърни конфи-
гурации, мобилни телефони, съчетаващи камера с висока 
резолюция и модем, посредством който добитата инфор-
мация може да бъде трансферирана незабавно), осигуря-
ващи кражба на специфичната информация, записана на 
пътеките на магнитните ленти на банковите карти и ПИН 
кодовете им, със съответните подетапи: 
 инициатива за неправомерното начинание – предприе-

ма се от един или няколко от извършителите; 
 финансиране на начинанието – в повечето случаи 

средствата са от предходна или успоредно развивана 
престъпна дейност (най-често свързана с трафик на 
наркотици, акцизни стоки и проституция); 

 набиране на персонал/съучастници за производствения 
процес/процеса по окомплектоване – това са компю-
търни и полиграфически специалисти, лица с инженер-
ни професии, според естеството на конкретните нужди; 

 организация на производството/окомплектоването – 
осигуряване на материално-техническа база: подходя-
щи помещения (цехове, гаражи, складове, изолирани 
постройки), техника (компютри, енкодери78, типери, 
ембосери, подходящ софтуер) и необходимите консу-
мативи/заготовки от бяла пластмаса с магнитна лента. 

77 Например, технически подготвен жител на Пловдив в собствена работилница изготвя 
устройства за скимиране на банкови карти. Готовите устройства, в комплект с двойни кла-
виатури или микрокамери, се предоставят от организатора на канала на групи от двама до 
трима души, с цел монтажа им на банкомати в страни от ЕС. Такива устройства са устано-
вени в Италия, Франция, Австрия, Ирландия, Германия и др. Придобитата информация се 
изпраща в България  на магнитни носители или по интернет мрежата, разкодира се и се 
записва върху карти с магнитен носител. Групи от двама-трима души използват фалшивите 
дебитни и кредитни карти в съседни на България страни, като теглят парични средства с 
тях от банкомати [59]. 
78 Устройства със специализиран софтуер, които записват информация на магнитната лента 
на електронна банкова карта. 
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В много от случаите част от техническото оборудване и кон-
сумативите (най-вече енкодерите и белите пластмасови заготовки) 
се внасят от чужбина специално за целите на престъпната дейност 
по легален79 или контрабанден начин80. В първия случай много 
често се прибягва до услугите на куриерски фирми. 

 Разпространяване на горепосочените средства:  
 на територията на България;  
 в други европейски страни; 
 в САЩ и Канада; 
 в други страни. 

 Копиране на информацията от магнитните ленти на 
истински банкови карти: 
 чрез монтиране на специално устройство – “скимер” 

(“джоб”, който копира данните от магнитните ленти 
на банковите карти) в жлеба/отвора на АТМ, поемащ 
платежния инструмент. Вграждането на скимер е дос-
та сложна процедура, затова скимирането е известно и 
като “смарт” (от английски език: smart – умен) прес-
тъпление. Скимиращите устройства се захранват с ба-
терии или ползват захранването на банкомата. Мани-
пулацията изисква време, поради което подборът на 
АТМ, на който да се вгради устройството, се съобра-
зява с наличието на видеонаблюдение и физическа ох-
рана, с местоположение, улично осветление и т.н. Пос-
ледното поколение скимери могат да съхранят ин-
формация за 400 банкови карти. 

 Научаване на ПИН кодовете на банкови карти. Начи-
ните са много и разнообразни: 
 чрез надничане – лице от престъпната група стои в 

79 Отдел “Митническо разузнаване и разследване на наркотрафика” при Аерогара София 
задържа пратка от Сан Педро, Калифорния – САЩ, съдържаща нискостойностни компю-
търтни части, в т.ч. и енкодер, също и заготовки за банкови карти (архивни оперативни 
материали). 
80 Според представители на митническите власти много пъти каналите за техния внос/из-
нос съвпадат с пътищата за контрабанда на наркотици. Практическият опит на служите-
лите на Аерогара София показва, че най-често скимиращи устройства се откриват именно 
при проверка за наркотици, като скимерите са умело прикрити (в компюрърни конфигу-
рации например) [87].  
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близост до банкомата (например в паркиран автомо-
бил) и запомня или записва визуално (с миникамера, 
дигитален фотоапарат, мобилен телефон с вградена ка-
мера или друга техника) набраната от клиента комби-
нация от цифри; 

 чрез използване на огледало, разположено под ъгъл, кой-
то позволява да се вижда клавиатурата на банкомата; 

 чрез измама (измисляне на претекст – например, сер-
визно обслужване на банкомата, за да се постигне 
близко разположение до жертвата); 

 чрез монтиране на миниатюрна видеокамера (поставя 
се обикновено в най-високата точка на банкомата, над 
лявото рамо на клиента, за да заснеме от подходяща 
позиция действието по въвеждане на персоналния 
код). Понякога е замаскирана като рекламен стикер 
или е с изключително малки размери (колкото глава на 
топлийка); 

 чрез микрофонен запис на комбинациите от звуци при 
набирането на персоналните идентификационни ко-
дове от ползвателите на банкоматите. Записаният звук 
на различните тоналности, съответстващи на всяка от 
цифрите от 0 до 9, впоследствие служи за разкодиране 
на ПИН кодовете81; 

 чрез използването на монтирани на банкоматите спе-
циални сканиращи миниустройства, които по дигитален 
път засичат сигналите при набирането на ПИН кода; 

 чрез фалшива (двойна) клавиатура със сензорни буто-
ни, чрез които се установяват и запаметяват цифрите 
от набираните кодове. Върху истинската клавиатура се 
монтира втора (наподобяваща по цвят и материал ори-
гиналната), която позволява на клиента да осъществи 
тегленето на пари, но същевременно, без жертвата да 
заподозре нередност, записва използвания от нея ПИН 
код; 

81 Научаването на ПИН чрез разкодиране на звуковите сигнали на клавиатура е способ, 
който е на път да премине в историята, тъй като по-старите АТМ в мрежата вече предс-
тавляват рядкост, а по-новите банкомати издават звук в един и същи тон. 
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 чрез монтиране на собствен банкомат – на оживено 
място, където машината престоява кратко време (2-3 
ча̀са) и записва данните от магнитните ивици и набра-
ния от клиента ПИН код, след което връща картата и 
изписва на дисплея, че устройството временно не ра-
боти82 [22, 41–42]. 

Обикновено двата процеса (копиране на информацията от 
магнитните ленти и научаване на ПИН кодовете) протичат ед-
новременно, за да може след това да се “напаснат” данните – кой 
ПИН код на коя банкова карта съответства. Напоследък най-често 
вариантите за едновременната кражба на номера и ПИН кодове от 
карти се свеждат до приложение основно на два варианта: “уста” и 
“лайсна” и “уста” и “клавиатура”, като на жаргон  “уста” се на-
рича скимерът, “лайсна” е пластмасовата лента в горната част на 
АТМ, в която извършителите прикриват микрокамера, а под клавиа-
тура се разбира прилагането на дублираща такава. 

  По аналогия на действията на банкомат, но  значи-
телно по-рядко, номера и ПИН кодове на банкови 
карти се добиват неправомерно на ПОС терминали в 
различни обекти. Кражбите на данни от ПОС терми-
нали в търговската мрежа и в хотели са по-сложни за 
изпълнение, тъй като в тези случаи извършителите се 
нуждаят от помощта на “къртица” – вътрешен човек, 
например собственик на обекта, подписал договор за 
стопанисване на терминала, търговски работник, обс-
лужващ на него клиентите и др. За целта е необходи-
мо, незабелязано от клиента, извършителят да прокара 
в момента на разплащане втори път картата през за-
писващо устройство – притежание на престъпната гру-
па. Много по-лесно е, предвид разположението “клиент- 
продавач”, търговският работник да види и запамети 
набрания от картодържателя ПИН код. 

 През март 2009 г. е разкрит принципно нов начин за 
кражба на идентификационна информация от бан-
кови карти (номер и ПИН) на АТМ. Престъпните ак-

82 Такива случаи са регистрирани в Румъния и САЩ [29].    
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тове се извършват на определен модел банкомати, ун-
гарско производство от марката “Диболт”. Деянието 
изисква съучастие на лице с технически познания и с 
възможност за достъп до банкомата. Пробива се отвор 
на машината и посредством манипулация на харддис-
ка се отделя част от паметта, в която се инсталира зло-
вреден код. С негова помощ в паметта се копират но-
мерата и ПИН кодовете на карти, използвани на мани-
пулирания АТМ. След определен период (около ме-
сец), чрез използване на специална карта – пластика с 
параметрите на банкова карта,  поставена в отвора за 
карти, и съответно нареждане на комбинация от ко-
манди от менюто на банкомата, откраднатата инфор-
мация в криптиран вид се принтира на бележките, из-
давани от АТМ.  

 Трансфер на неправомерно добитата информация: 
 чрез скимер – скимиращите устройства имат вграден 

трансмитер, който дава възможност записаната  ин-
формация от магнитните ленти на скимираните карти 
да бъде в момента препратена на лаптоп/мобилен те-
лефон на съучастник, намиращ се в паркиран наблизо 
(до 50 м) автомобил; 

 чрез интернет – цели масиви информация биват 
трансферирани посредством възможностите на светов-
ната компютърна мрежа – електронна поща, скайп и 
т.н., в която и да е точка на света. 

В последно време възможността за ползване на интернет на 
мобилни телефони улеснява изключително много престъпните 
групи в чужбина. Те заснемат с мобилен телефон клиенти, които 
теглят пари от банкомат.  После направо чрез телефона данните се 
пращат по интернет на съучастник в България, което ускорява про-
цеса по изготвяне на карти дубликати [41]. 

 Физически пренос на различни носители на информа-
ция – това са широк кръг от магнитни и оптични уст-
ройства, които служат за съхранение и пренос на дан-
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ни83. Често използвани са USB устройства/Flash па-
мет84. Информацията може да бъде и в електронни 
прибори с вградена енергозависима памет85. Така пре-
насяни са и скимиращи устройства, пълни с “открад-
ната” информация за банкови карти.  

Често записаната информация – обект на трансфера, е закоди-
рана по някакъв начин, за да заблуди за същността си контролни ор-
гани при евентуална проверка86, а също и за да не бъде достъпна за 
използване (изготвяне на клонинги) от участниците от по-долните 
етажи на ОПГ.  

 Изготвяне на фалшиви електронни банкови карти – 
представлява производствен цикъл с организация, сходна 
и/или паралелно развивана с тази от началния етап по 
производството/окомплектоването на техническите сред-
ства, осигуряващи кражбата на идентичност. Фалшифи-
катите биват:  
 неистински опростени – това са т.нар.“бели плас-

тики”, представляващи парче бяла пластмаса с раз-
мери на оригинална карта, върху което няма никакви 
атрибути с изключение на магнитна лента87. Тези фал-
шификати се използват, когато извършителят на неп-
равомерните действия контактува с машина без опера-

83 Твърди дискове, дискети, JAZ дискове, ZIP дискове, DVD дискове, компактдискове, 
флаш памет, смарт карти, магнитни ленти и др., като същите могат да бъдат включени в 
конфигурациите на настолни или преносими компютри, GSM апарати, цифрови фотоапа-
рати, уеб и цифрови камери.   
84 Широко разпространен вид електронна енергозависима памет за четене и запис на 
информация, която може да се изтрива и презаписва на части. Обемът, който се съхранява 
понастоящем в такава памет, е до 32 гигабайта. Характеризира се с малък размер и голям 
брой изтривания/презаписи (между 1000 и 100 хиляди пъти в зависимост от производи-
теля). Много често тя се явява под формата на часовник, ключодържател или друг сувенир, 
което допълнително благоприятства безпроблемния пренос на неправомерно добитата 
информация. 
85 Това са телефони, факс апарати, копирни машини, мултифункционални устройства, пей-
джъри, GPS устройства, МР3 и МР4 плейъри и т.н. 
86 Например, комбинациите от цифри и знаци, представляващи номера на банкови карти, 
умишлено могат да съдържат отпред или отзад ненужни цифри за заблуда.  
87 Според запознати (служители от екип “Неистински ЕПИ” при ГДБОП), най-често с 
откраднатите данни на една банкова карта (номер и ПИН) се изработват около 10–20 нейни 
дубликата, като те са с различни имена, обикновено на чужди граждани. 
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тор, както е при ползването на банкомат, или е в 
съучастие с лице от търговски обект, където може да 
се плаща с електронна банкова карта; 

 неистински пълни копия – наподобяват изцяло външ-
ния вид на истински карти и техните защити88. Из-
работват се чрез полиграфически повърностен печат 
от вида “офсет”89 или “фин растер”90 и последващо на-
подобяване на защитите, характерни за съответния вид 
карта (имитация на холограма, флуоресценция, реле-
фен номер91, оцветяване на релефните цифри и бук-
ви92) [22, с. 40]; 

 преправени истински електронни банкови карти – това 
са оригинални карти с магнитна лента – загубени, отк-
раднати93, клиентски преференциални94, притежавани 
от извършителя (и обявени за откраднати от него пред 

88 При изготвянето на неистинските пълни копия приоритетно се избира копирането на 
MastеrCard, Visa, АМЕХ и DinersClub. 
89 При офсета печатната форма няма директен досег с повърхността, подложена на печат, а 
посредством гумено платно образът се прехвърля върху заготовката чрез натиск. От осо-
бена важност е изработването на добър фотографски негатив или позитив. Офсетните пе-
чатарски машини са доста обемисти и тежки, което предполага трудната им мобилност и 
съответно прикриване на престъпната практика. 
90 При финния растер (ситопечат) се използва печатна форма, представляваща фино надуп-
чена плака (т.нар. “копринено платно”), през която мастилото се притиска към повърхност-
та, за да се отпечати там. Полученият/отпечатаният образ представлява съвкупност от мно-
жество малки точици.  
91 Изработването на релефен номер на фалшификата се прави със специално устройство – 
ембосер. Принципът му на работа е свързан с наличието на въртящо се колело, с набор от 
различни по вид, големина и шрифт букви и цифри, от които се прави механичен подбор. 
След това се реализира релефно отпечатване (гравиране) върху третираната пластмасова 
повърхност. 
92 Оцветяването на релефните номера и букви се извършва ръчно или машинно чрез типер. 
Типерът представлява устройство, снабдено с цветна лента за оцветяване на релефни изоб-
ражения на пластмасови повърхности. 
93 Освен класически прилаганите методи за кражба от притежатели на карти (грабежи, 
кражби и т.н.), доста разпространено е неправомерното им сдобиване от пощенските кутии 
на гражданите. Честа практика е различни промоционални карти да бъдат разпращани на 
лоялни клиенти на банки или други дружества (М-тел в сътрудничество с Транскарт, нап-
ример)  по пощата, с оферта за активиране при желание от страна на адресата. Такива кам-
пании имат епизодично масов характер и предоставят възможност на злонамерени лица да 
се сдобият с десетки предлагани промоционално карти. 
94 Например, раздавани карти на клиенти от бензиностанции “Шел” за събиране на смарт-
точки при покупка на гориво, срещу които впоследствие могат да се получат продукти от 
даден каталог със стоки. 
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съответната институция издател). При тях фалшифи-
каторите като първа стъпка снемат данните от магнит-
ната лента, за да ги подготвят за последващото нанася-
не на желана информация чрез енкодер. В зависимост 
от нуждите, картите могат да бъдат подлагани и на дру-
ги манипулации или да останат с идентичния си вид.  

 В някои случаи биват изготвяни и фалшиви лични карти с 
имена, съответстващи на титулярното име на фалшифицираната 
банкова карта, за да се теглят пари в брой на ПОС устройства в бан-
кови институции или за да се извършат плащания на ПОС терми-
нали в търговски обекти, в които има вероятност при разплащането 
да бъде потърсен документ за самоличност.   

  И при трите вида фалшиви електронни банкови карти 
следва нанасяне на необходимите за неправомерното ползване 
данни на магнитната лента чрез енкодер95. 

 Разпространение на изготвените фалшификати: 
 на територията на България; 
 в други европейски страни; 
 в САЩ и Канада; 
 в ЮАР. 

 Използване на подправените карти (неистински или 
преправени) за неправомерно облагодетелстване в стра-
ната или в чужбина: 
 теглене на пари от банкомат. Предпочитат се АТМ 

без техническа (видеонаблюдение96) и физическа ох-
рана, монтирани на места, позволяващи бързо напус-
кане и отдалечаване оттам; 

 теглене на пари в брой на гишета на търговските 
банки чрез ПОС, който обслужва съответния стандарт 
на картата. В случая се използват неистински пълни 
копия или преправени истински електронни банкови 
карти, като обезателно се съпровождат от подправени 

95 Това се осъществява с използването на компютър, специален софтуер и енкодер (най-
често от вида “ММR206”), предназначен за разчитане, обработка и въвеждане на данни в 
карти с магнитни ленти.  
96 Когато има видеонаблюдение, честа практика е обективът на камерата да бъде закриван 
от извършителя (с ръка, дъвка или лепенка например). 
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документи за самоличност, с поставена снимка на 
приносителя на картата. 

 закупуване на стоки и услуги в търговската мрежа, 
разполагаща с ПОС терминали97. Това може да се из-
вършва със или без съучастието98 на търговски 
работници99.  

 Лицата от ОПГ, използващи фалшификатите на този етап от 
престъпната дейност, прилагат и специфични похвати за лична без-
опасност: честа промяна на външния вид; смяна на районите на дей-
ствие; съучастник придружител, който при възникване на опасност 
от залавяне оказва някакъв вид съпротива (физически възпрепятства 
предприемането на преследване; измамни похвати – представя се за 
орган на реда и “задържа” извършителя [22, с. 42].   

 Прехвърляне на средства в собствени банкови сметки 
чрез ПОС в мрежата на услугите (хотели и ресто-
ранти). Това е възможно да се осъществи при наличие 
на ПОС терминал от определен тип/марка, чиито тех-
нически параметри допускат ръчно въвеждане на 
данни за плащане със съответна кредитна карта – но-
мер на карта и срок на валидност, без необходимост от 
въвеждане на ПИН. В този случай дори не е нужно да 
е изготвен (да съществува  физически) дубликат на  
картата100.  

97 Обикновено се купуват луксозни маркови дрехи/бутикови облекла и аксесоари или пити-
ета, които лесно могат да бъдат пласирани след това.  
98 Предпочитани са оживени търговски обекти с много клиенти, където персоналът няма 
възможност да отделя достатъчно време за проверка на документи за самоличност и да 
проявява повишена бдителност при разплащането с карти. Същото важи за бензиностанции 
в извънградски райони с неопитни по отношение разплащането с карти продавачи.  
99 Според експерти от ИП-СДВР, престъпници масово пазаруват с фалшиви банкови карти 
в молове и големи магазини в София бързооборотни скъпи стоки. В луксозни бутици за-
купуват златна и сребърна бижутерия, часовници, мобилни телефони, маркови очила (ре-
гистриран е случай при който извършител с фалшива карта купил наведнъж 20 чифта 
очила “Рей-бан”). При покупки с фалшиви карти в страни от Западна Европа, Америка и 
ЮАР се предпочитат бързоликвидни стоки, скъпа електроника и луксозни вещи. Закупе-
ното се внася и препродава впоследствие в България. Честа практика са и плащания с та-
кива карти на коли под наем. Закупуват се и самолетни билети, които впоследствие се 
продават на значително занижена цена или се използват за задграничните пътувания на 
членовете на ОПГ. 
100 Извършването на подобно престъпление е по-рядко в практиката, тъй като за 
осъществяването му е необходимо съучастие на вътрешно лице от обекта (ресторант, хо-
тел) и същевременно ПОС с определени технически параметри. Такъв е случая с приклю-
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§2. Способи за придобиване и използване на данни от 
електронни платежни инструменти чрез световната 

компютърна мрежа “Интернет” 
 
Тази група включва престъпления, ширещи се напоследък като 

глобална пандемия във виртуалното пространство, и добили граж-
данственост като деяния, свързани с кражба на самоличност (или 
кражба на идентичност) [91]. Докато в реалния живот понятието 
има друго измерение, тук обхваща неправомерните деяния, свър-
зани с придобиване по незаконен начин и използване на информа-
ция за: номера на банкови карти; номера, потребителски имена, 
акаунти и пароли за ползване на услуги от типа “онлайн банкира-
не”; имена и пароли за широка гама платени абонаменти за достъп 
до различни информационни ресурси101. 

Подобна конфиденциална информация се придобива неправо-
мерно от правонарушителите с цел лично използване или за предос-
тавяне/продажба на трети лица. Специфична закономерност 
представлява транснационалният характер на движението и престъп-
ната реализация на масиви с такъв вид информация. Съществува те-
риториална диференциация/специализация по отделни зони (държа-
ва или група държави), от които се осъществяват хакерските атаки, 
купуването/продажбата на данни, изготвянето на фалшификати с 
така придобита информация, източването на сметки и т.н.   

Незаконната търговия (предлагането/снабдяването) с ма-

чило разследване по предварително производство на НСлС от 2003 г. срещу група граж-
дани на Израел и един български гражданин. Те разполагали със закупени на “черния” па-
зар ПОС разписки, удостоверяващи плащания чрез кредитни карти и съдържащи данни за 
номерата на използваните карти и техния срок на валидност. Българският им съучастник, 
П. Х., управител на хотел с легитимно инсталирано ПОС устройство, чиито технически 
характеристики са от посочения тип, им предоставя възможност да въвеждат чрез клавиа-
турата на ПОС устройството  идентификационна информация за дадените карти и съотве-
тно размери на желани суми. Така са осъществени седем неправомерни трансфера – задъл-
жаване на сметки на държатели на кредитни карти, без знанието и съгласието им, с които 
измамно са придобити 377 404 лева (архив на НСлС, сл. дело №20, 2003 г.).  
101 В България данните, които са обект на такива злонамерени атаки и последваща неправо-
мерна употреба, са номера на дебитни или кредитни карти, единни граждански номера, 
потребителски имена и пароли за използване на различни банкови услуги като онлайн 
банкиране и разплащане чрез системата на ePay.bg, данни за регистрации на фирми, данни, 
удостоверяващи притежанието на движима или недвижима собственост, и др. 
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сиви конфиденциални данни в интернет102 представлява сложна ве-
рига от често пъти напълно анонимни един за друг лица, поддър-
жащи връзка понякога единствено посредством глобалната компю-
търна мрежа – програмисти, разработващи съответно необходимия 
софтуер, хакери, търговци и купувачи на информация, различни пос-
редници между отделните звена във веригата. Разпръснати са из 
целия свят, като общуват в специални “чат стаи”. Взаимодействието 
се извършва на търговски принцип – необходимите за престъпната 
дейност данни се купуват и продават103. 

Според проучване на американската компания за сигурност 
Finjan от 2008 г., тези кибер престъпления са еволюирали в огромна 
по своите мащаби сива икономика, управлявана от бизнес правила и 
логика, присъща на света на законния бизнес.  

В своя доклад, отчасти базиран на контакти, които фирмата е 
установила с пет престъпни организации, търгуващи онлайн с кра-
дена информация, Finjan описва кибер престъпността с йерархия, 
подобна на мафия, но далеч от класическата мафиотска структура – 
членовете ѝ са в групи без ясна връзка и без да се познават лично. 
Босовете работят като бизнес предприемачи и обикновено оставят 
същинските хакерски онлайн атаки на своите подчинени. В тази 
структура съществуват заместник-шефове, втори по ранг в органи-
зацията, които отговарят за доставката на софтуера за проникване, 
нужен за започване на нападението. “Работниците”, които осъщест-
вяват атаките, получават заплата според степента на постигнато за-
разяване, както и според държавата, откъдето произхождат инфек-
тираните компютри. След това “продавачите” (риселъри) търгуват с 
хакнатата финансова информация така, както един укривател на 

102 За значимостта на проблема може да се съди по обобщенията на американски изследо-
ватели, направени през ноември 2008 г., според които 1/3 (31,2%) от незаконната търговия 
в интернет е именно търговията с бази данни, съдържащи информация за банкови сметки и 
карти [18]. Според резултатите от изследване на компютърната компания “Саймантек”, 
обемът на търговията с незаконно притежавани данни в интернет е около 7 млрд. долара 
годишно [46].  
103 Според някои източници е възможно да “закупиш” подобен вид информация, като ста-
неш член на даден интернет форум, в който да депонираш 50 хил. щ. д., като същевременно 
те препоръчат други трима участници. Участниците в такъв форум купуват от хакери отк-
раднати данни от всякакъв тип, в това число и за банкови карти и сметки. Срещу опреде-
лена сума, преведена на администратора на форума, се получава пакет данни: номера на 
банкови сметки, имената на техните титуляри, ПИН кодове, пароли и др. [82]. 
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крадени вещи се отървава от тях по възможно най-бързия и пече-
ливш начин.  

В онлайн борса, където фирмата за проучвания се е свързала с 
продавачите, на хората от Finjan е предложено меню с крадени дан-
ни, в което с най-високи цени е информацията за платинени, златни 
и корпоративни карти. Продавачите дали обещание, че информация-
та е актуална, като един от тях дори предложил 48-часова гаранция 
за доставка на нови данни, ако първоначално закупените бъдат от-
хвърлени от системите за плащания. Моделът прилича изцяло на то-
зи от света на легалния бизнес, в който, когато един потребител ку-
пи стока и тя не е качествена, купувачът изисква да му я заменят. 

Всичко това говори за много конкурентна среда. Групировките 
се стремят да си създадат “добра репутация” и се опитват да пока-
жат, че доставят само висококачествена информация срещу парите 
на клиентите си, така че те да се върнат и да “пазаруват” отново при 
тях, а не да отиват при друг. 

Напоследък, поради голямото им предлагане, крадените бан-
кови данни рязко са поевтинели. Според Finjan цените, на които ки-
бер престъпниците продават информация за хакнати банкови сметки 
и карти, са паднали значително в последно време, което се дължи на 
увеличения обем на предлагане на черния пазар на подобен род 
данни, както и на силната конкуренция между кибер престъпните 
групировки. Поради тази причина, детайлите за дадена банкова смет-
ка (код и номер на карта, например),  които преди време са стрували 
около 100 щатски долара, през юли 2008 г. се купуват за 10–20 дола-
ра [62]. 

От проучената при изследването информация, като най-акту-
ални способи за сдобиване с данни за идентичност в интернет, за 
момента се очертаха следните.  

• Широко разпространен метод е т.нар. “фишинг” (Phishing – 
ловене на риба). Този термин води началото си от кражбите на 
номера на банкови сметки в портала “АOL”104 при използване на 
системата за незабавни/мигновени съобщения. Днес най-разпростра-
неният “лов на шарани” е чрез електронна поща – изпращане на 
електронно съобщение (e-mail) от името на съществуваща реноми-

104 Портал за високотехнологични новини, презентации, продукти и комуникация. 
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рана институция (най-често банка) или организация (например Но-
тариална камара), която събира или оперира с поверителна инфор-
мация, с цел потребителят да предостави или осъвремени различни 
по вид и съдържание конфиденциални данни, с които легитимната 
организация вече разполага по силата на предишно споразумение 
или задължение. Полученото електронно съобщение изглежда ав-
тентично, съдържа запазените знаци и е във формат, използван от 
съответната организация или компания. Фишърите разпращат милио-
ни подобни имейли и разчитат, че все някои от “рибите” ще се от-
зоват. 

В последно време, поради повишената бдителност на адресати-
те, фишинг-имейлите съдържат специални уловки, целящи да внушат 
по-високо доверие и да заблудят потребителите. Например, посочва 
се, че финансовите институции никога не изискват персонална ин-
формация по електронна поща или по чат форуми. Препоръчва се да 
не се следват линковете в имейлите, тъй като може да се попадне на 
сайтове с вредоносен код. Така фишърите се опитват да спечелят до-
верие, като разобличават класическия фишинг и същевременно при-
лагат подходи, които са по-близки до работата на банките. Този нов 
вид злонамерени имейли съдържат телефонни номера, на които се 
препоръчва да се обаждат потребителите, за да потвърдят данните си. 

•   “Спуфинг” (Spoof – измама) е създаването на фалшив сайт 
в интернет, който имитира в детайли истинския сайт на съществу-
ваща компания105. В много случаи чрез фишинг жертвата се насочва 
към подправен сайт, където се подканва да избере съдържащата се 
директна връзка към нелегитимния сайт, с дизайн и функционал-
ност, близки или същите като оригиналния, за чийто представител 
се посочва изпращачът на писмото. Там “шаранът” трябва да въведе 
желаната от киберпрестъпника информация – потребителски имена, 
пароли, номера на кредитни карти, банкови сметки и др. Уебстрани-
цата е фалшива и създадена само с цел кражба на данни106.  

105 Например, в “спуф”-сайтове измамници предлагат за продажба мобилни телефони или 
друга електроника на значително по-ниска от реалната им цена. Когато някой иска да за-
купи от евтината стока, доброволно попълва необходимите данни (номер на карта, срок на 
валидност и пр.). 
106 Характерен пример за комбинация на phishing и spoofing е случилото се на 17 ноември 
2003 г., когато много от ползвателите на услугите, предлагани от eBay Inc. получават e-mail, с 
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Информацията, събрана чрез фишинг и/или спуфинг по-късно 
се използва неправомерно (за безналични плащания и банкови пре-
води онлайн или за изготвяне на фалшиви банкови карти/клониране 
на карти, с които да бъдат източени сметки на клиенти).  

• Изпращане на електронни съобщения, съдържащи злона-
мерен софтуер.  Подобна на фишинг и спуфинг е и целта (прихва-
щане на пароли и друга лична информация) на разпращаните елек-
тронни съобщения, съдържащи злонамерен софтуер за осигуряване 
на неправомерен достъп до компютри на потребители. Ползвателите 
на електронна поща получават имейли с различни примамливи 
предложения. Вече се появяват и съобщения с лични обръщения 
към получателя на собствено или фамилно име. При отварянето на 
рекламирания сайт компютърът се заразява с вирус от типа 
“троянски кон” и всички лични данни се копират [3, с. 4].  

Широко разпространени програми са троянски кон с “backdoor” 
характеристики, позволяващи отварянето на “скрити вратички” в 
компютрите, през които системата може да бъде напълно контроли-
рана, и троянски кон с “keylogger” характеристики, чрез които 
могат да се записват въведените чрез клавиатурата комбинации от 
символи [24, с. 100]. 

Злонамерени съобщения се изпращат и от името на приятели и 
познати на атакуваните потребители107. 

който ги уведомяват, че техните акаунти са компрометирани и използването им е вече 
невъзможно. Електронното писмо съдържа директна връзка (hyperlink) към сайт, който би 
трябвало да е официалният сайт на eBay. Въпреки че изглежда автентичен и всички връзки 
(links) в навигационното меню водят към оригиналния сайт, той е едно добре направено 
копие, чиято цел е да подведе невнимателния потребител да даде доброволно номера на 
банковата си карта, ПИН кода, номер на социална осигуровка, дата на раждане и други 
данни, чрез фалшив процес на пререгистрация, който би трябвало да продължи въз-
можността за използване на услугите, предоставяни от eBay Inc [69]. 
107 През декември 2008 г. е оповестено, че 120 милиона потребители на социалната мрежа 
“Facebook” са засегнати от вируса “Koobface”, който използва системата за изпращане на 
съобщения на сайта, за да придобива информация от компютрите на членовете на мрежата. 
Разпространителите на Koobface изпращат от името на някой потребител съобщение до 
част от неговите приятели в социалната мрежа. В него се казва например: “Гледай какъв як 
филм!”. Линкът под текста води до сайт, където се изисква сваляне на най-актуалната вер-
сия на софтуер за наблюдение (отваряне на файла с филма) – “Adobe Flash Player”. Някои 
от потребителите биват подведени. За да видят това, което приятелят им е пратил, инстали-
рат наглед безопасната програма, заразяваща техните компютри. По този начин не само 
съобщението се препраща по-нататък до други абонати на излъгания юзър, но и зловред-
ният нов софтуер започва да сканира директориите в компютъра на откликналия потреби-
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• До заразяване със злонамерен софтуер могат да доведат и 
случайните посещения на ползвателите на глобалната компютърна 
мрежа на различни сайтове в интернет108. Тревожен е фактът, че все 
повече легални, при това авторитетни уебсайтове стават неволни 
разпространители на зловредни програми109.  

• Инсталиране на софтуер, чрез който се осъществява 
кражба на конфиденциални данни за банкови карти в процеса на 
регламентираното им ползване от правоимащите. Отново в ос-
новите на способа заляга използването на зловреден софтуер,  който 
позволява да бъдат копирани масивите с информация. На практика 
това може да бъде постигнато дори в дадени локални мрежи (на ве-
рига магазини, например), като в случая обаче е необходимо съучас-
тието на вътрешно лице. В глобални условия (интернет) това може 
да бъде постигнато чрез хакерска атака110. 

От този тип е и кражбата на данни чрез т.нар. “схема Man in 
the middle”. При нея компютърни специалисти намират начин да се 
включат в комуникацията на банка с клиентите ѝ в глобалната 
мрежа и по този начин добиват идентификационни данни. 

тел, като търси там ценна информация за номера и пароли на банкови карти и пр. Освен 
това, при опити на засегнатия потребител да влезе в популярни търсачки като Google, 
Yahoo, MSN или Live.com, той се препраща към “вирусни” сайтове, които допълнително 
атакуват заразения компютър [49]. 
108 Такъв е случаят с разпространения компютърен вирус, чрез който е копирана информа-
ция за банкови сметки и през интернет са източени средствата на близо 5 хиляди 
европейци само за месец в началото на 2008 г. Много потребители стават жертва на вируса 
при посещение на порностраници. Хакери използват слабости в браузърите на Microsoft, за 
да инсталират нападателен код, който се скрива дълбоко в Windows и трудно може да бъде 
открит. Зловредната програма “краде” личните данни на хора, които плащат сметки за ко-
мунални услуги или пазаруват чрез глобалната мрежа [50].  
109 Проучване на компанията Websense показва, че ако през първата половина на 2007 г. те 
са били 30% от общия брой заразени сайтове, използвани от киберпрестъпниците, през 
второто полугодие делът им е нараснал на 51%. Така над половината от заразните сайтове 
са напълно легални, но киберпрестъпниците успяват да “качат” на тях необходимия им за 
атаките код. Обикновено освен поставянето на вредоносен код, хакерите не извършват 
други злоумишлени действия спрямо хост сървърите на сайтовете [70].  
110 Пример за това е инсталираният злонамерен софтуер в сървърите на 271 супермаркета 
на търговската верига “Ханафорд” в САЩ. В случая кражбата на номерата на кредитни и 
дебитни карти става, докато информацията е “в движение” – трансферира се от магазините 
към съответните банки. Така информационният поток се намира в “мъртва зона”, в която 
нито търговската верига, нито банките са задължени да го осигуряват срещу посегателства. 
Случаят е уникален дотолкова, доколкото до момента кражби на подобна информация са 
се осъществявали при съхранение на номерата на картите в бази данни [62]. 

 

                                                                                                                                              



 
 

132 

• Виртуална измама, имитираща продажбата на стоки и 
услуги, с цел доброволно предоставяне на лична (идентификаци-
онна) информация. За да се доберат до нужната им информация, 
извършителите регистрират в интернет фалшиви търговски сайтове, 
с които предлагат маркови стоки на дъмпингови цени. Привлека-
телните оферти с неизбежния анонс – “стоката е на преференциална 
цена до изчерпване на количествата”, са комбинирани с имитация на 
логото на Visa, MastеrCard, AMEX. Кражбата на данни се реализира, 
когато клиентът попълни електронния формуляр и собственоръчно 
предаде конфиденциалната информация (имената си, номера и срока 
на валидност на кредитната си карта, персоналния картови код за 
онлайн покупки).  

Методът съчетава принципите на конвенционалните похвати 
за измама на граждани и възможността за запазване на анонимност 
на правонарушителите във виртуална среда111.   

• Източване на банкови карти при електронна търговия. 
Правонарушителите закупуват стоки и услуги от името на жертви – 
реални картодържатели, с откраднатите номера на банкови карти и 
съответните номера за онлайн покупки112. Извършителите се сдоби-
ват с необходимите данни по следните възможни начини: 

 закупуване на вече откраднати данни; 
 скимиране и запис в момент на ползване от притежателя 

им на банкомат или ПОС терминал в търговски обект; 
 измама на притежатели на карти, при която те добро-

волно предоставят личните си идентификационни данни.   
• Онлайн източване на банкови карти чрез имитация на 

покупко-продажби. Този способ е аналогичен на предходния, т.е. 

111 Такъв например е случаят с измамното предлагане на услугата “hotspot” за безжична 
мрежа, при която извършителите “слагат” в интернет начална страница, която прилича на 
страницата на добре известни доставчици на такава услуга и изискват потребителско име и 
парола. Ако даден потребител няма такива (а дори да има, системата не го допуска), най-
коректно го уведомяват, че трябва да плати някаква минимална сума за достъп до мрежата 
и го молят за номер на кредитна карта. Ако той го предостави, записват този номер в тяхна 
база данни и по-късно го използват за покупки за сметка на измамения [52]. 
112 Това са уникалните трицифрени контролни номера (или т.нар. “втора стойност” за про-
верка на картата), отпечатани върху полето за подпис на титуляря на задната страна на 
истинските банкови карти. Използват се при покупка от търговци, приемащи поръчки по 
пощата, по телефона и в интернет, за проверка/потвърждаване  идентичността на клиента.  
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осъществява се посредством принципите на електронната търговия. 
Извършителите фиктивно купуват стоки и услуги от името на кар-
тодържатели, с откраднати номера на банковите им карти113 от несъ-
ществуващи специално/виртуално регистрирани за престъпната 
практика търговци. 

• Източване на банкови сметки при електронно банки-
ране. Престъпните посегателства се осъществяват посредством 
трансакции. Чрез неправомерно нареждане до банка за извършване 
на плащане, направено по електронен път (подаване на електронно 
банково платежно заявление/електронно преводно нареждане за 
трансфер на парични средства от една в друга сметка), при което от 
банковите сметки с откраднати номера, потребителски имена, па-
роли, електронни подписи или удостоверителни/поверителни кодове 
се превеждат суми в сметките на извършителите на престъпленията 
или на техни съучастници114. 

• Източване на банкови сметки чрез електронно банки-
ране посредством използване на мобилни апарати с фабрична 
грешка в софтуера. Този способ по същество не се различава от 
предходния, т.е. прехвърлят се неправомерно парични средства он-
лайн от една в друга сметка.  Според софтуерни специалисти, из-
вършителите имат помагачи в банки, които ги осведомяват за кли-
енти с големи суми по сметките си и съответно за мобилните им 
номера и потребителски имена за интернет банкиране. Специфич-
ното в случая е, че престъпниците използват грешка в софтуера на 

113 Тримата български граждани И. М. (28 г.), Ф. П. (41 г.) и Ц. И. (31 г.) купуват 
откраднати от хакери данни от интернет (номер на карта и номер за онлайн покупки) на 
американски граждани. След това от името на притежателите на банковите карти закупуват 
фиктивно съществуващи стоки от онлайн търговско дружество, регистрирано от лидера на 
групата в България. Сумите постъпват по търговскобанковата му сметка. Оттам средствата 
се прехвърлят в сметките на група българи, живеещи в САЩ, които ги теглят в брой и ги 
превеждат по сметки на други физически лица в България [79]. 
114 По този начин българска ОПГ източвала банкови сметки на граждани на САЩ. Това 
ставало с платежно искане от фиктивно регистрирано от тях търговско дружество и пос-
ледващо потвърждаване на плащането с номера, потребителското име и паролата на при-
тежателите на “хакнати” сметки. Така групата усвоявала суми до 100 хил. щ. д. (това е 
горната граница на възможния размер средства, трансферирани по този начин за такива 
покупки според американското законодателство). После парите се превеждали по сметки 
на членовете на групата в местни банки, а оттам се прехвърляли в сметки в български 
банки [57]. 
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Nokia 1100115, посредством която “влизат” в телефонния номер на 
жертвата. След като на този номер получат данни за банковата смет-
ка (например еднократни пароли за електронно банкиране), те из-
точват средства от нея [25]. 

  
 
Акценти по Глава втора 
 

1. Способите за осъществяване на престъпни деяния, свързани 
с ЕПИ, са много и с разнообразно естество. Към настоящия момент 
най-общо и условно могат да бъдат разграничени в две отделни 
групи – способи за извършване на престъпления чрез използване на 
истински или подправени електронни платежни инструменти и чрез 
технически средства, и способи за придобиване и използване на 
данни от електронни платежни инструменти чрез световната ком-
пютърна мрежа “Интернет”. 

2. Първата група способи обхваща много и разнородни начини 
за неправомерно облагодетелстване със средства от чужди банкови 
сметки. Най-елементарният, но често срещан начин за извършване 
на престъпления е използването на истинска дебитна или кредит-
на/банкова карта без знанието и съгласието на титуляря от роднина, 
близък или от лице, което е имало ситуативен контакт с жертвата 
без предходно познанство.  

В тази група са и т.нар. способи за извършване на престъпле-
ния чрез “ливанска примка” и “алжирското V” (различни приставки 
или елементарни устройства – приспособления, представляващи са-
моделни “джобове”, поставяни в отвора за прием на карти в банко-
мата, като основната им цел е блокиране на платежния инструмент), 
физически манипулации на банкомати от определена марка, инста-
лиране на зловредни програми на харддискове на банкомати. 

В групата, като начин с най-широкомащабно приложение  се 
очертава извършването на престъпления посредством т.нар. “кло-
ниране” на банкови карти – над 90% от престъпленията, свързани с 
ЕПИ, са такива. Способът се характеризира с наличието на отделни 

115 Установено е, че част от серията “Nokia 1100”, произведена през 2003 г. в германския 
град Бохум, е с фабричен дефект на софтуера на мобилните апарати. 
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фази/етапи при осъществяване на престъплението: производство и 
окомплектоване на различни технически средства (скимери, двой-
ни/дублиращи клавиатури, миниатюрни камери, преносими компю-
търни конфигурации, мобилни телефони, съчетаващи камера с ви-
сока резолюция и модем, посредством който добитата информация 
може да бъде незабавно трансферирана), осигуряващи кражба на 
специфичната информация за банкови карти; неправомерно копира-
не на информацията от магнитните ленти на истински  банкови 
карти (чрез специално устройство – “скимер”) и научаване на ПИН 
кодовете им; трансфер на неправомерно добитата информация; 
изготвяне на фалшиви електронни банкови карти (бели пластики, 
неистински пълни копия или преправени истински електронни бан-
кови карти); разпространение и използване на подправените карти с 
цел неправомерно облагодетелстване (теглене на пари от банкомат, 
закупуване на стоки и услуги в търговската мрежа, прехвърляне на 
средства в собствени банкови сметки). 

3. Втората група способи включва придобиване и използване 
на данни от електронни платежни инструменти чрез интернет. Чрез 
тези способи се извършват престъпления, ширещи се напоследък 
като глобална пандемия във виртуалното пространство и добили 
гражданственост като кражба на самоличност/кражба на идентич-
ност – неправомерни деяния, свързани с придобиване по незаконен 
начин и използване на информация за: номера на банкови карти; 
номера, потребителски имена, акаунти и пароли за ползване на ус-
луги от типа “онлайн банкиране”; имена и пароли за широка гама 
платени абонаменти за достъп до различни информационни ресурси 
и друга конфиденциална информация. 

Подобни данни се добиват от правонарушителите с цел лично 
използване или за предоставяне/продажба на трети лица. Специфична 
закономерност представлява транснационалният характер на движе-
нието и престъпната реализация на масиви с такъв вид информация. 

Най-актуални способи за сдобиване с данни за идентичност в 
интернет са: т.нар. “фишинг” (“лов на шарани” чрез електронна 
поща – изпращане на измамни електронни съобщения, целящи адре-
сатът сам да предостави конфиденциална информация); “спуфинг” 
(създаване на фалшив сайт в интернет, имитиращ в детайли истинс-
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кия сайт на съществуваща компания, в който измамени граждани 
доброволно подават лични данни и информация); изпращане на елек-
тронни съобщения, съдържащи злонамерен софтуер, който осигу-
рява на хакери неправомерен достъп до компютрите на засегнатите 
потребители (съответно прихващане на използвани от тях пароли и 
друга лична информация); източване на банкови карти и сметки при 
електронна търговия и електронно банкиране, онлайн имитация на 
покупко-продажби и др.  
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ГЛАВА   ТРЕТА 
 
ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, СВЪРЗАНА С 

ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

§1. Криминогенни фактори, благоприятстващи  
извършването на престъпления с електронни 

платежни инструменти 
  
Извършването на престъпления, свързани с ЕПИ, е обусловено 

от съществуването на редица криминогенно действащи фактори.  
На базата на проучените и анализирани при изследването 

материали, както и на резултатите от проведената с ОР и други слу-
жители на МВР анкета, могат да се разграничат следните категории.  

  
Фактори в законодателната сфера  

• Пропуски и слабости в нормативната уредба, свързана с 
електронни платежни инструменти 

При проведената към изследването анкета със служители на 
МВР се откроява високият процент отговарящи –  43,7 на сто116, за 
наличие на фактори в сферата на нормативната уредба. Основна 
част от тях (37,2%) конкретизират, че  това са слабости в Закона за 
частната охранителна дейност, въз основа на чиито разпоредби 
записите от видеонаблюдението на банкомати се съхраняват до 30 
дни117. Кратките срокове, в които се пазят видеозаписите, се оказват 
крайно недостатъчни съобразно процедурите за провеждане на ОИД 

116 Процентите надхвърлят 100, тъй като запитаните са посочили по два и повече отговора. 
117 Законът за частната охранителна дейност (ЗЧОД), ДВ, бр. 15 от 2004 г., чл. 30, ал. 5, 
гласи: “Получените видеозаписи се унищожават най-късно в 30-дневен срок след 
извършването им, за което се съставя протокол от ръководителя на охранителната дейност, 
освен в случаите, когато те съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред 
или престъпление”. 
   В изпълнение на тези разпоредби направените от охранителнте камери на някои банки 
видеозаписи се унищожават автоматично – харддисковете на системите са настроени така, 
че изтриват записа на 31-вия ден от архивирането на дадено събитие. 
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и водене на досъдебни производства118. 
Негативно върху процесите на разплащанията с ЕПИ (а оттам 

респективно с отражение и върху престъпността, свързана с тях) 
влияе липсата на изисквания за задължителна застраховка срещу 
този тип посегателства. Българското законодателство не е уредено 
със задължителни норми в този аспект и все още не са масова прак-
тика застраховките срещу банкови кражби, които кредитните инсти-
туции в други страни задължително предлагат на клиентите си.  

Също така, нормативната уредба не регламентира точно в ка-
къв размер и кога банките възстановяват парите на ощетените 
клиенти, чиито кредитни или дебитни карти са фалшифицирани и 
източени. 

При оспорване на трансакции от страна на собственик на 
карта, в страните от Европа и по света действа т.нар. “liability shift” 
полица, която гарантира, че ощетеният ще си получи парите, а бан-
ката ще си върне загубите, ако причината за кражбата не е в нея. От-
говорност за измамата и за изплащане на обезщетението носи бан-
ката – собственик на банкомата или на ПОС терминала, който по-
ради неспособност да работи с по-новите технологии или някаква 
друга причина, не е разпознал фалшивата карта и е разрешил да се 
извърши неправомерния превод. Тоест, по закон се приема, че щом 
има техническа възможност да се попречи на кражбите с банкови 
карти, но дадена институция не е инвестирала в превантивни мерки, 
то тя е длъжна да изплати обезщетението.  

Ето защо, когато парите на чужд гражданин бъдат източени с 
клонирана карта от банкомат или от ПОС терминал на българска 
банка, при доказване на злоупотребата, той получава пълно обезще-
тение. Така под формата на обезщетения милиони евро изтичат от 
българските към чуждестранните банки, за да покрият загубите от 

118 Например, анкетиран от ОДМВР-Русе посочва, че голяма част от досъдебните произ-
водства, по които работи, са образувани с постановления на районната прокуратура по 
жалба на пострадали лица. В тези случаи, дори съответните банкомати да са снабдени с 
видеонаблюдение, снимков материал не е наличен, поради значителния времеви интервал 
(на който до голяма степен се отразява бавната кореспонденция между компетентните инс-
титуции) между извършването на престъплението и предприемането на оперативно-
издирвателни мероприятия (ОИМ) и действия по разследването – т.е. след изтичане на 
периода, в който се съхраняват видео- и фотоматериалите от АТМ. Така установяването на 
свидетели и очевидци става почти невъзможно.  
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кражби, които са извършени на територията на България119. 
Ако на български гражданин обаче му източат парите от карта, 

съществува вероятност да не получи никакво обезщетение, тъй като 
в България законово установените правила как да се постъпва при 
оспорване на трансакция от страна на собственик на банкова карта 
са сложни. Споровете се решават от комисия и със споразумения 
между банките, които се постигат трудно заради финансовия 
интерес на засегнатите страни и липсата на регулация120. 

Благоприятните решения (възстановяване в пълен размер и в 
кратки срокове) в полза на клиентите с източени средства, от страна 
на банките са по-скоро въпрос на водената конкурентна политика 
между кредитните институции – т.е. банките са заинтересовани от 
това, за да не губят настоящи и за да привличат нови клиенти – 
ползватели на ЕПИ, доброволно и бързо да възстановяват цялата 
източена сума.  

Специфичен криминогенен фактор представлява и съществу-
ващият свободен режим на търговия с голяма част от необходи-
мата за подправка на банкови карти техника. Различни устройства 
и техника от рода на ембосери, типери, енкодери могат свободно и 
легално да се закупят, и то на сравнително ниска цена, което улес-
нява развиването на престъпна дейност, свързана с източване на 
данни от карти и изготвяне на фалшификати. Някои от анкетираните 
ОР (4,8%) изказват мнение, че налагането на определени норми по 
отношение покупко-продажбата на част от тях биха повлияли в низ-
ходящ аспект размера на престъпността, свързана с ЕПИ. 

Липсата на регламентирано сътрудничество с мобилните 
оператори по отношение оказване на съдействие при разследване 
на престъпления с ЕПИ е фактор, върху който акцентират 3,8% от 
анкетираните служители – съответно отправящи препоръки за пред-
приемане на мерки за нормативно обезпечаване на контакти от та-

119 По данни на картовия оператор “Visa International”, през 2005 година загубите от 
източени банкови карти на чужденци в България са в размер на 1,5 млн. щатски долара 
[69].  
120 По Закона за електронната търговия, специална комисия от Асоциацията на търговските 
банки решава споровете, свързани с оспорвани плащания. Обикновено случаите се уреждат 
с взаимни споразумения между банките и ощетените картодържатели. Процедурата е 
усложнена, тромава и неприятна за всички засегнати страни, защото регулаторни меха-
низми за понасяне на отговорността няма, а проблемът засяга финансови интереси. 
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кова естество.  
Опитът на полицейските служби в Германия показва особено 

ползотворното сътрудничество с този вид институции, които при 
нужда предоставят информация в района на даден банкомат кои 
телефонни номера са били използвани в определен период (съот-
ветно точния час). 

• Пропуски и слабости в наказателноправната уредба  
Резултатите от проведената при изследването анкета, а също и 

беседите със служители на МВР от различни структури и йерархич-
ни нива показват изградено мнение за наличие на пропуски, сла-
бости и възможности за широка интерпретация при тълкуването на 
специализираните текстове от НК за престъпления с ЕПИ (28,7% от 
запитаните изразяват подобно виждане).  

Откроява се делът на служтелите (22,8%), считащи, че се нала-
гат ниски наказания на извършителите. Според запитаните е необ-
ходимо законадателят да предвиди по-тежки наказания за правона-
рушителите, отговарящи на тежестта на деянието, каквато е наказа-
телната практика в други държави121.   

Според 16,4% от анкетираните, съставите в правната рамка 
са в голяма степен формализирани и не са в състояние да обслуж-
ват практическите нужди при правораздаването. Например, не-
пълнота/неяснота на текстовете в НК е причина в дадени ситуации 
съхранението на скимиращи устройства122 да не може да се 
квалифицира като наказуемо деяние по чл. 246, ал. 3. 

Някои анкетирани ОР (6,2%) намират за неуместни и разпо-
редбите на чл. 244, ал. 2, които криминализират държането само в 
големи количества на неистински кредитни или разплащателни кар-

121 Иса Мехмед-Хакера, обвинен в образуване и ръководене на престъпна група, която 
извършвала престъпления с ЕПИ, с общ размер на нанесените щети на различни амери-
кански граждани от 1,7 млн. лв., подписва през февруари 2009 г. споразумение с Окръжна 
прокуратура-гр. Варна, с което признава вината си. С него се предвижда той да заплати 
равностойността на предмета на престъплението, да изтърпи 4 г. и половина наказание 
“лишаване от свобода” и да заплати глоба в размер 5 хил. лв [64].  
     Приблизително по същото време (март 2009 г.) двама наши сънародници – Н. Н. и Й. К., 
са осъдени от федерален съд в САЩ за организирано източване на банкомати и кражба на 
лични данни на територията на Атланта общо на 60 години затвор и глоба от 250 хил. 
долара [55].  
122 Например разглобени на части. 
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ти. Според тях, на наказателно преследване е необходимо да подле-
жи и притежаването на единичен подправен платежен инструмент.  

Подобни мнения са изказани от 8,2% анкетирани и за същест-
вуващото от октомври 2006 г. до април 2009 г. условие в чл. 249, ал. 1 
от НК за търсене на наказателна отговорност при нанасяне на “зна-
чителни имуществени вреди”123.  

Представители на правоохранителните и правораздавателните 
органи, с подкрепата на банковите среди, многократно сезират ком-
петентните институции за създадения в НК елемент на недомислие. 
Предлаганите от тях промени са незначителни, но от изключителна 
важност – трите думи да се заличат. Законодателна воля за корекци-
ята на състава се проявява с направените през 2009 г. изменения на 
НК, с които безспорно е отстранена една съществена слабост. 

Експерти по противодействие на престъпността, свързана с 
ЕПИ (екип “Неистински ЕПИ” на сектор “Фалшификации” при 
ГДБОП), споделят, че до април 2009 г. изход от ситуацията и възмож-
ност за налагане на съответно подобаващото наказателно преслед-
ване на извършителите на престъпления са постигани чрез оказване 
на съдействие на съответните чуждестранни полицейски структури 
за екстрадиране на виновниците и осъждането им зад граница, съоб-
разно тамошното законодателство. 

Анкетираните ОР (8,2% от тях) поставят въпроса за липсата 
на доказателствена сила на снимковите и филмовите материали 
от камерите на банките при АТМ, като изказват мнение за проявя-
ване на воля по отношение извършването на законови промени в та-
зи насока. Подобно виждане, макар и с идеята за приложение спря-
мо други видове престъпления, представят и служители с ръководни 
функции, заявяващи нуждата от законодателна промяна, чрез която 

123 Преди две години и половина направени изменения в Наказателния кодекс облагоде-
телстват в известна степен определена категория кражби от банкови карти – става въпрос 
за формулировката в текста “значителни имуществени вреди”. До октомври 2006 г. използ-
ването на чужд платежен инструмент без съгласието на титуляря се наказва с до 5 г. затвор и 
с глоба до двойния размер на присвоената сума. С поправките от октомври 2006 г. в НК нака-
занието се завишава – от 2 до 8 години. Но за да бъде търсена и носена отговорност за това, 
вече се поставя условието от деянието “да са настъпили значителни имуществени вреди”. 
Това означава източената сума да надвишава 14 пъти минималната работна заплата, което 
се равнява за момента на около 3400 лв. Така най-масовите кражби от банкови карти от по 
няколкостотин лева остават извън нормите на състава. 
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свалената от камерите информация да се приема за веществено до-
казателство в съда124. 

Посочените фактори в различна степен способстват много от 
извършителите на престъпления да изтърпят наложена сравнително 
лека присъда или да останат ненаказани и да продължат да източват 
чужди средства. Внушават чувство за безнаказаност, а липсата на 
реална заплаха за налагане на ефективна присъда “лишаване от 
свобода” е причина за увеличаването на контингента, занимаващ се 
с престъпна дейност в сферата на ЕПИ. 

 
Фактори в сферата на комуникациите, информационните  

и компютърните технологии 
• Недостатъчна защита на персоналните компютри 
Бурното развитие на IT технологиите в съчетание с недос-

татъчната осведоменост на потребителите относно мерките за 
сигурността на личните РС са предпоставка конфиденциални 
данни да стават достояние на зложелатели сравнително лесно. 

С развитието на технологиите в последното десетилетие и 
приближаването им до домашните потребители, проблемите, свър-
зани със сигурността на личните данни и поверителната информа-
ция от личен характер, съхранявана в цифров вид в персонален ком-
пютър или в пощенска кутия на сървър и използвана в интернет 
пространството, нарастват. Докато със сигурността на информаци-
ята в сферата на професионалните и служебните отношения се за-
нимават квалифицирани специалисти, в домашни условия тя остава 
най-често “в ръцете” на самия потребител, който няма или не е дос-
татъчно сигурен в своите знания и възможности да защити конфи-
денциалната информация, съдържаща се в компютъра му. 

В тази връзка трябва да се посочи, че е слаба и надеждността 
на масово използваните антивирусни програми. Според доклад на 
американската фирма за компютърна сигурност “FireEye” от април 

124 През март 2009 г., при откриване на център за видеонаблюдение на столични училища и 
детски градини, министърът на вътрешните работи М. Миков съобщи, че е проведен разго-
вор с главния прокурор Б. Велчев и с председателя на вътрешната комисия М. Спасов, във 
връзка с видеосистемите и тяхното използване в съда. Очаква се решение за евентуална 
законодателна промяна, която да позволи използването на материалите от видео-
наблюдение в съда, а също и като доказателство за административни нарушения [71]. 
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2009 г., резултатите от тестовете на 36 комерсиални антивирусни 
продукта са показали, че те не са открили повече от половината от 
най-новите зловредни програми. 

Изследователите и работещите в областта на интернет сигур-
ността са единодушни, че техните усилия до голяма степен приличат 
“на запушване на пробойни в кораб, обречен да потъне”, тъй като 
ботнетите, които разпространяват зловреден софтуер, все още остават 
сравнително невидими за комерсиалния антивирусен софтуер125.  

Компанията “Microsoft” официално признава, че в продълже-
ние на десетилетие се опитва да защити своята операционна систе-
ма, но зловредният софтуер се разпространява все по-бързо. Той 
непрекъснато превзема нови и нови компютри, които след това 
използва, за да се разпространява на други машини експоненциално.  

Успехи в битката срещу спама, вирусите и финансовите изма-
ми има, но те са краткотрайни, защото кибер престъпниците са тех-
нически експерти, с които често не разполагат и най-големите соф-
туерни компании. Освен това те стават все по-бързи и по-гъвкави126. 

• Повишаване активността на разпространителите на 
зловредни програми с цел кражба на конфиденциална информация  

Причина за наблюдение на подобна тенденция са високата до-
ходност и бързата възвръщаемост на “вложени” в този тип престъп-
на дейност средства. Престъпниците действат посредством техника, 
която струва десетки хиляди долари, и понякога дори най-мощните 
и крупни финансови институции не я притежават. Често са органи-
зирани в международен мащаб и имат големи финансови възмож-

125 По думите на Патрик Линкълн, директор на компютърната научна лаборатория на гру-
пата за научни и технически изследвания “SRI International”, “точно сега лошите момчета 
са по-добри от добрите”. През октомври 2008 г. изследователи от Центъра по информа-
ционна сигурност в Техническия университет на Джорджия, САЩ, публикуват данни, от 
които става ясно, че до края на годината броят на онлайн компютрите, включени в ботнети, 
ще се увеличи с 15%. Това означава, че ежедневно около 10 млн. компютъра по целия свят 
се използват за разпространение на спам и друг вид зловредни кодове в интернет [80].  
126 Докато софтуерните компании увеличават сигурността на най-разпространените опера-
ционни системи като Windows и Macintosh, престъпниците започват да атакуват уеб бра-
узъри и свързани с интернет програми като Adobe Flash и Apple QuickTime, както и соци-
ални мрежи от рода на Facebook. Това води до появата на нов вид “инфекции”, при които 
потребителите са подтиквани да кликват върху уеб линкове, съдържащи се в електронни 
съобщения. Кибер престъпниците са издигнали до “изкуство” способността да подвеждат 
компютърните потребители да кликват върху интригуващи съобщения [68]. 
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ности. Разполагайки с пари, те непрекъснато подобряват качеството 
на своя софтуер. Използват модерни програми, които търсят специ-
фичен вид информация, съхранявана на персоналните компютри. 
Рутинно наблюдават компютрите, в които са проникнали, и при въз-
можност крадат пароли и финансова информация. 

• Благоприятни условия за запазване анонимността на из-
вършителите на престъпления, свързани с ЕПИ 

Високите технологии създадават нови предизвикателства при 
разследването на случаите на кражби на идентичност. Фактическата 
анонимност при общуването в интернет и извършването на трансак-
ции прави трудно разследването и доказването на измами, свързани 
с кражба на идентичност, и въобще на престъпленията, свързани с 
ЕПИ. 

Фактори, свързани с  използването  
на услуги за безналични плащания 

• Увеличаване на ползвателите на банкови карти 
Лавинообразното нарастване на лицата по света и в частност в 

България, използващи ЕПИ за управление на своите средства, е свое-
образен фактор, предопределящ многократното нарастване на прес-
тъпленията в тази област. Една четвърт от анкетираните служители 
на МВР (26,4%), посочват като фактор за ръст на престъпността с 
ЕПИ прогресивното увеличение на картодържателите в страната. 

• Разширяване на кръга от възможности за безналични 
методи на разплащане и използване на ЕПИ127  

Все повече хора се възползват от възможността да се разпла-
щат по електронен път, тъй като така се пести време и изморително 

127 Динамиката е в различни насоки. Например, от 12.05.2009 г. в магазинната мрежа в Бъл-
гария, разполагаща с ПОС терминали, може да се ползва иновативната услуга “cash back”, 
която позволява да се теглят малки суми в брой до 50 лева от касите на търговските обекти, 
при пазаруване с карта “Visa”. Към момента от услугата могат да се възползват картодър-
жателите на 10 банки в България (Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, 
УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Алианц банк България, Прокредит банк, СИ Банк, 
Райфайзенбанк, Сосиете Женерал Експресбанк и Централна кооперативна банка). Из-
ползването на cash back става на самата каса, като клиентът трябва да обяви на касиера, че 
желае заедно с плащането чрез картата “Visa” да ползва и услугата. След това заявява 
сумата, която иска да получи, и потвърждава трансакцията (с ПИН или подпис) [86].  
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чакане по гишета в и без това натовареното ежедневие. Това обаче 
прави парите им много уязвими и лесна плячка за компютърните 
гении с престъпни намерения [16, с. 5]. Начините за кражба на пове-
рителна информация са много, както са много и хората, които же-
лаят да използват незаконно, без знанието на собственика, чужди 
финансови активи, необезпокоявано да “сърфират” из различни лич-
ни платени абонаменти, да разпространяват лични материали, да из-
триват, добавят определена информация, или цялостно да изземват 
контрола върху чужд персонален компютър. 

• Опростена процедура по отношение извършването на 
плащания онлайн  

За злоупотреби (неправомерни покупки) в интернет често е 
достатъчно да се знаят само номерът на картата, името на държателя 
и валидността ѝ. При пазаруване онлайн с кредитни карти всичко, 
което се изисква от купувача, е да въведе номера на кредитната си 
карта и датата, до която тя е валидна. При сайтове с по-висока сте-
пен на защита се иска и трицифрения код от гърба на картата (този 
код обикновено се намира в дясната част на хартиената лента за 
подписа на притежателя), а при някои се проверява дали адресът, на 
който трябва да изпратят стоката, съвпада с адреса, на който е регис-
трирана кредитната карта. Да се снабдят с тази информация не пред-
ставлява особена трудност за престъпните кръгове. 

• Слаба бдителност на търговския персонал, опосредст-
ващ плащанията чрез карти на ПОС терминал 

Повечето търговски работници не спазват инструкциите на 
банките за проверка на клиентите при разплащане с карти. Много 
често те не проверяват личните карти/паспорти, съответствие на 
подписи на карта и документ за самоличност и пр., а единствено съ-
блюдават дали има наличност по сметката, т.е. дали ще се даде по-
ложителна авторизация по плащането от банката128.   

 

128 Например, в скъп столичен магазин добре облечен измамник опитал да купи луксозен 
марков часовник за петцифрена сума с три различни кредитни карти, които се оказали 
блокирани. Чак с четвърта пластика операцията е разрешена, а касиерката в магазина 
изобщо не се усъмнила и не се опитала да осуети престъплението [81].  
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Фактори, свързани със спецификата  на банковите карти 

• Голямо разнообразие на картовите продукти  
Издаването на карти с магнитни ленти от всякакъв вид у нас и 

в други страни изключително улеснява престъпните среди. Голямо-
то разнообразие на карти по вид, дизайн и функционалност снижава 
рисковете от разкриване при неправомерното им използване, тъй ка-
то на практика търговците с ПОС терминали не са в състояние да 
познават цялата гама картови продукти. Освен това, често карти, 
които са издавани от супермаркети или мобилни оператори, впос-
ледствие стават чрез незначителна корекция карта, на която се нана-
сят данни от реално съществуваща пластика, намираща се в САЩ, 
например. 

• Лесно снабдяване с материали и техника, необходими за 
осъществяване на престъпна дейност, свързана с банкови карти 

Техническото оборудване за производството/подправката на 
банкови/разплащателни карти и заготовките на карти с магнитна 
лента се продават свободно (не със специален режим) и са с ниска 
цена. Например енкодерът “МСР 206” е на свободен режим на про-
дажба, тъй като намира много сфери на приложение129. Заедно с 
необходимия софтуер е на стойност около 500 евро. Компютърната 
програма, комбинирана с енкодера и в конфигурация с РС, предос-
тавя възможност за лесно и нетрудоемко нанасяне “на конвейер” 
върху голямо количество пластики на необходимата информация 
върху втората пътека на магнитната лента130. За целта е необходимо 
извършителят само да избере съответната папка (файл) от базата 
данни с открадната идентификационна информация на притежатели 
на банкови карти/сметки131 и след това опцията за запис.  

Други технически средства, необходими за развиването на 
престъпна дейност, свързана с ЕПИ (скимери например), се набавят 

129 Нанасяне на информация върху магнитните ленти на карти, използвани за достъп до хо-
телски стаи (като своеобразен ключ), например. 
130 Това е пътеката, която интересува фалшификаторите, тъй като въз основа на нанесената 
в нея информация се оторизира осъществяването на трансакции, т.е. тегленето на средства 
на банкомат или плащането на стоки на ПОС терминал в търговската мрежа. 
131 Например, папка “Италия”, която съдържа конфиденциална информация (номера и ПИН 
кодове на карти) на притежатели на ЕПИ, издадени на територията на Италия. 
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на “черния” пазар в България или се изготвят от самата престъпна 
организация132. Понякога при развиваната дейност се налага извър-
шителите да прибягват до “услугите” на различни подизпълнители – 
както правонарушители, така и случайни лица, например майстори-
занаятчии от работилници, изготвящи пластмасови изделия, за из-
работка на необходимата за скимиране техника133. 

• Лесна изработка и приложение на бели пластики 
Изработката на клонинги е с ниска степен на трудоемкост. 

Необходимите консумативи са сравнително леснодостъпни, а осъ-
ществяването на престъпно деяние чрез използване на подправени 
карти е в по-малка степен повлияно от рискове, в сравнение с про-
карването на фалшиви пари в обращение. 

• Лесно прикриване на същността на престъпно добита 
конфиденциална информация за банкови карти 

Обикновено информацията за действителни банкови номера и 
ПИН се кодира още в процеса на кражбата ѝ чрез скимер134. Разко-
дирането ѝ е сложно, чрез съответна програма за декодиране, и се 
осъществява на най-горните етажи в йерархията на ОПГ (лидерите и 
доближени до тях лица). Кодирането е с двуяко предназначение – от 
една страна, за заблуда на контролни и правоохранителни органи, от 
друга, за да не се облагодетелстват пряко от информацията извър-
шителите на по-долните нива (“скимъри”, “мулета” и пр.). Освен то-
ва подобен вид информация е непретенциозна относно съхранение-
то ѝ – практиката показва, че информация за над 3 хил. кредитни 

132 Членове на ОПГ придобиват (взломяват) панели от банкомати с лого на конкретна 
банка, с намерение да прикрият устройства в тях. Преработени, след камуфлиране на 
микрокамери за придобиване на ПИН кодове, ги поставят отново на АТМ от същия вид. 
133 От проучването на оперативни материали при изследването се вижда, че в някои случаи  
пластмасови елементи за скимери например се изработват в занаятчийски работилници. За 
непричастността на изпълнителя към престъпната дейност може да се съди по проведените 
разговори между членове на ОПГ, от които става ясно, че се страхуват занаятчията да не  
разбере предназначението на елемента. Същото се отнася и по отношение работилницата, в 
която поръчват боядисването на части от устройствата за кражба на банкови номера и 
ПИН. 
134 Освен за прикриване на престъпната дейност от правоохранителните органи, извърши-
телите процедират по този начин поради съществуващия страх в самите престъпни среди 
да не се открадне дадена идея или информация. В преобладаващите случаи, при открадна-
ти закодирани идендификационни данни, само лидерът има декодиращата програма. 

 

                                                           



 
 

148 

карти се съхранява и трансферира чрез един лаптоп. Удобни за 
целта са и всякъкъв вид външни памети (USB например), които се 
характеризират с малкия си размер135. Много производители разно-
образяват асортимента си, като произвеждат USB под формата на 
ключодържатели, украшения и други предмети, които прикриват 
същността на изделието. Това допълнително благоприятства  прес-
тъпната дейност, свързана с преноса на информация. 

 
Фактори, свързани със спецификата на престъпността с ЕПИ 

• Трансграничен характер на престъпността, свързана с 
ЕПИ 

Обикновено този тип престъпност обхваща големи географски 
територии. Установена е закономерност, според която на терито-
рията на дадена държава се извършва кражбата на лична конфиден-
циална информация за ЕПИ, в друга се произвеждат фалшификати-
те/клонингите на карти, а често изпълнителното деяние, свързано с 
осъществяването на неправомерните трансакции, се извършва в тре-
та страна [12, с. 2]. Ако се подходи още по-детайлно, се вижда, че 
често пъти консумативи, техника136 и заготовки за карти се осигуря-
ват от различни краища на света посредством фирми, предоставящи 
куриерски услуги. 

• Сложна структура на престъпните групи  
ОПГ са с многочислен състав137, с изградени сложни взаимов-

ръзки по веригата на цялостната процедура за извършване на конк-
ретното престъпление – от кражбата на идентификационни данни до 
присвояването (изтеглянето) на средствата от дадена карта/сметка. 
Един обект/извършител най-често е свързан в дейността си с някол-
ко престъпни структури/групи. 

135 Испанските служби задържат две лица с българско гражданство, съпричастни към прес-
тъпна дейност, свързана с ЕПИ и осъществявана на територията на Кралство Испания. Ин-
формацията за банкови карти се съхранява от извършителите в GPS на маркировката на 
използвания от тях автомобил, като предаването ѝ се е осъществявало чрез блутут [51]. 
136 Според експерти от екипа “Неистински ЕПИ” към сектор “Фалшификации” при ГДБОП, 
Румъния е водеща страна по отношение доставка на техника за изготвяне на неистински 
банкови карти от български престъпни групи.  
137 Разкрита е ОПГ при проведена специализирана акция на български и чуждестранни служ-
би. Задържани са 100 души с установена съпричастност към престъпната дейност с ЕПИ. 
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От това произхождат редица обективни трудности пред право-
охранителните органи. Същото донякъде ограничава мерките за 
противодействие на престъпността на национално ниво, което от 
своя страна допринася за необезпокоявано развиване и разрастване 
на престъпния бизнес. 

• Условия за латентност на престъпленията с ЕПИ 
Обикновено подобни престъпления се разкриват месеци, а по-

някога и години след извършването им. Това е факт, защото повече-
то от хората в чужбина притежават по няколко карти и често не зна-
ят точната наличност на парите си. Когато неправомерните тегления 
са в неголеми размери е налице предпоставка дълго време ползвате-
лите на карти да не установят липсите, а извършителите да продъл-
жат престъпната си практика. 

• Условия за запазване анонимността на/между участни-
ците в ОПГ 

Спецификата на престъпността, свързана с ЕПИ, създава пред-
поставки за анонимност на отделните звена/извършители138 във 
веригата по осъществяване на престъпната дейност. Самите те по-
някога не се познават и практически не е възможно всички да се 
познават. Кореспонденцията между лицата в престъпната среда се 
осъществява чрез интернет или “на четири очи”. При телефонни 
разговори са изключително предпазливи, като условно наричат ски-
минг устройствата “кутия”, “пластина” и пр. 

Това затруднява в значителна степен противодействието на 
престъпността и рефлективно благоприятства просперитета на неза-
конната дейност.  

• Наличие на професионализъм, специфични познания и 
натрупан “богат опит”, знания и умения на извършителите на 
престъпления 

В повечето случаи ОПГ, занимаващи се с неправомерни дея-
ния с ЕПИ, се отличават със строга йерархия139, с изключително ви-

138 Анкетиран от РГС-Драгоман споделя опит от практиката си, че често пъти при залавяне 
на фалшиви карти при граничния контрол не може да бъде установен извършителят/прино-
сителят им, тъй като най-често багажът, в който са били скрити, е от категорията “непри-
дружен багаж”. 
139 На върха е разположено лице с ръководни функции по отношение координацията на 
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соки норми на контрол и вътрешна дисциплина, т.е. наличен е висок 
“професионализъм” на развиваната престъпна дейност, на фона на 
ясна диференциация140 на производството на устройства за кражба 
на данни, скимирането на данни, производството на клонинги, раз-
пространението им, извършването на неправомерни трансакции. 

Налице е специализация (диференциация на действията) между 
членовете на престъпните групи за извършване на различни видове 
дейности по веригата, осъществяваща неправомерни операции с 
ЕПИ. Например лицата, които поставят скимерите и извършват 
скимирането/копирането на информацията от карти, са характерни с 
високата си мобилност и с добрите си технически способности 
относно монтажа на незаконните устройства, камуфлирани подхо-
дящо, за да не бъдат открити лесно. Действат за изключително крат-
ки периоди (обикновено за няколко дни), след което напускат кон-
кретната държава, завръщат се в България и за дълго остават в 
“спящ” период (време, в което не са активни)141.  

Лицата от ОПГ на по-високо ниво са добре запознати с проце-
дурите по оспорване на плащания чрез банкови карти и вариан-
тите да бъде засечена неправомерната им дейност от контролните 
звена на компетентните институции. Натрупаният практически опит 
им дава възможност за обективна преценка в кой момент да преус-
тановят престъпните посегателства. 

пътуванията на отделните членове, разпределение и предаване на готовите устройства за 
кражба на информация, контрола по изпълнение на поставените задачи и т.н.  
140 Например човекът, измислящ схемите за четящи устройства, не се занимава със само-
то изготвяне на скимери. Често пъти дори не се движи/не е известен в средите на занимава-
щите се с този вид престъпна дейност. За всяка нова схема той получава твърда сума или 
процент от цената на съответното устройство, когато бива продадено на “черния” пазар. 
Стойността им във времето и според надеждността им варира в относително широки гра-
ници – ако в началото на 2006 г. подобно устройство се търгува за около 6 хил. евро, то към 
настоящия момент (януари 2009 г.) комплект от декодер/енкодер, съответната компютърна 
програма и миникамера, вградена в рекламна лайсна от банкомат, се оценяват на 500 евро.   
141 Групите за гастрол за кражба на номера и ПИН на банкови карти са съставени от 2-3 лица 
(включително технически специалист)141. Характерни са познанията им за определени мо-
дели банкомати, върху които поставят устройствата (скимери и камери), вероятно предва-
рително са обучени от технически грамотни лица, къде и как да манипулират АТМ, т.е. 
“ударните” групи действат само върху определени модели машини. Конкретната група не 
включва винаги едни и същи лица, а разпределението за участие е в зависимост от съот-
ветния случай/държавата, в която ще се осъществяват набезите/незаконната дейност. 
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• Бързо натрупване на средства от престъпления, свързани 
с ЕПИ  

Високата доходност и бързата възвръщаемост на “вложени” 
в този тип престъпна дейност средства са основни характеристи-
ки на престъпността с ЕПИ. Според есперти, бизнесът със скиминг 
устройства и въобще престъпните актове, свързани с ЕПИ, се на-
реждат по доходност до трафика на наркотици, което ги прави осо-
бено атрактивни в криминалните среди.   

 
Фактори, свързани с дейността на правоохранителните органи 

 

При проведената анкета над половината от запитаните служи-
тели на МВР (57,8%) признават наличието на вътрешни фактори.  

• Кадрови потенциал и професионална квалификация на 
състава 

Самите анкетирани (18,5 на сто) акцентират върху фактори в 
този аспект, като споделените мнения са от разнообразно естество – 
натовареност на ОР, обслужващи линията, с много други функции, 
прекалено голяма заетост с канцеларска работа, недобри технически 
и компютърни познания на разследващите полицаи и съответно лип-
сата на специализирано обучение, както за тях, така и за други слу-
жители на МВР, работещи в областта на изследвания тип престъп-
ност, което е важно условие за ефективно противодействие на висо-
котехнологичната престъпност, свързана с ЕПИ.   

Други (4,8%) конкретизират, че имат предвид засиленото те-
кучество на кадри в близкото минало и в настоящето, а оттам и нео-
съществената приемственост в практиката. Така се открояват като 
сериозни недостатъци липсата на опит, добра квалификация и обу-
чение на част от полицейския състав, недостигът на IТ специалисти 
в системата на министерството.  

Изразени са и мнения (1,6%) за незадоволителна работа на 
част от експертите в системата на МВР, които се натоварват с изгот-
вянето на експертизи и експертни справки, което според анкетира-
ните се дължи на неподходящата им професионална подготовка и 
квалификация. В други случаи проблемите са по-скоро от строго 
специфично естество и липса на практически опит по отношение на 
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това как да се процедира в конкретен случай142. 

• Липса на необходимата техническа обезпеченост  
Недостатъците в материално-технически аспект са характерни 

като цяло към настоящия момент за структурите и дейностите в сис-
темата на МВР.   

Остарялата материално-техническа база (МТБ) на МВР и лип-
сата на достатъчно средства, които да отговорят на нуждите на 
НТП, бързият процес на развитие на IT технологиите са особено 
осезаеми при работата по противодействие на такъв тип престъп-
ност, каквато е престъпността във връзка с ЕПИ.  

От проучените при изследването информационни източници 
може да се заключи, че в различни периоди през последните някол-
ко години затруднения от такова естество са изпитвали най-сериоз-
но структурите, в които се извършва изготвянето на експертизи и 
експертни справки. До 2006 г. например, ДОТИ не е разполагала с 
чип-четец на карти и алгоритъм, необходим за идентифицирането им. 

• Недобро взаимодействие 
Несъгласуваността на действията между отделните структури 

в системата на МВР143, от своя страна води до неефективна работа 
по противодействието на даден тип престъпност. Такова мнение са 
изразили 24,7 на сто от анкетираните служители, като конкретизи-
рат, че имат предвид липса/слабо взаимодействие между отделните 
структурни звена в системата на МВР и недостатъчен обмен на 
информация между структурите. При престъпленията с ЕПИ подоб-
ни пропуски и слабости са с особена тежест, като се имат предвид 
криминологичните характеристики на проучвания вид правонару-
шения.  

Например, проведена специализирана полицейска операция 
(СПО) на регионално звено (ОДМВР) води до задържането на близ-

142 Например, експертите от ИСТ-МВР, сектор “Радиотехнически системи”, изготвящи екс-
пертизи за банкови карти, споделят, че понякога не успяват да направят заключение, тъй 
като обектът (в случая карта с магнитна лента) е увреден от магнитния прах, с който е тре-
тиран преди това за откриване на пръстови отпечатъци от експертите дактилоскопи. Тази 
особеност (че магнитният прах уврежда магнитната лента, носеща идентификационна 
информация) не е известна на част от разследващите полицаи. 
143 Имат се предвид структурите за БОП и на ИП, както и взаимодействието съответно 
между ОДМВР и РУМВР. 
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ки връзки на обект. Провеждането на операцията по задържането на 
лицата без уведомлението на ръководството (отдел “Икономическа 
полиция” при ГДКП) довежда до загуба на телефонен контрол на 
обекта поради смяна на ползвания от него мобилен номер, както и 
местоживеенето му. Освен него, и други установени лица, съпри-
частни към престъпната дейност, подменят използваните предплате-
ни карти, с което постигнатият напредък по случая се обезмисля и 
на практика се връща в изходната позиция. 

• Липса на звено, в което да постъпва и да се обработва ин-
формацията за правонарушения с ЕПИ  

В момента няма структура в МВР, която да събира, системати-
зира и анализира цялостно информацията за престъпленията с ЕПИ 
в България. Поради това липсва и цялостна картина на оперативната 
обстановка и не се знаят действителните измерения на това явление.  

Решение за задоволяване на нуждата от специализирано 
звено за провеждане на високопрофесионална и специализирана 
оперативна и издирвателна дейност за разкриване, документиране, 
разследване и превенция на този вид престъпления представлява 
обособеният през 2008 г. екип “Неистински ЕПИ” в рамките на сек-
тор “Фалшификации” при  ГДБОП144. Структурата обаче не е обез-
печена към момента с необходимия за пълноценна работа щат. Съ-
щото може да се каже и по отношение техническите ѝ възможности. 

 

144 Предложения за структурни промени в системата на МВР, вследствие на които да се 
обособи специализирано звено, са направени през януари 2008 г. до министъра на вътреш-
ните работи и главния прокурор. Важен аргумент за търсене на институционално решение 
в предлаганата насока е установената свързаност на престъпленията с ЕПИ с дейността на 
ОПГ и мрежи, действащи на национално ниво и в трансграничен план. Това е и причината 
в рамките на ЕВРОПОЛ да бъде създаден АРФ Терминал, по който всички заинтересовани 
правоохранителни структури на държави членки на ЕС да осъществяват информационен 
обмен и да взаимодействат. От българска страна комуникацията се осъществява посред-
ством служители на сектор “Фалшификации” при ГДБОП. Благодарение на тези контакти 
от 2007 г. страната ни е член и потребител на информацията в АРФ. И тъй като в ГДБОП 
вече е натрупан значителен опит, създадена е и се експлоатира локална база данни, в която 
се вкарва и обработва информация за оперативно интересни лица, засечени обекти, както в 
България, така и в чужбина, и друга информация, свързана с престъпността, експерти от 
различни йерархични нива в МВР изказват мнение, че е целесъобразно това звено да се 
обособи в рамките на дирекцията. Така се създава тясно специализираната структура – 
екип “Неистински ЕПИ”, включваща служители от състава на сектор “Фалшификации”.    
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• Липса на централизирано експертно звено/или на конкретна 
диференциация кои структури кой тип експертизи да изготвят 

В системата на МВР не съществува единно специализирано 
звено, което да разполага с възможност за бързо и компетентно из-
готвяне на експертни изследвания (справки и експертизи) поради 
недостига/липсата на технически и човешки ресурс в това отноше-
ние. Понастоящем за извършването на подобна дейност е възможно 
полицейските служители да използват капацитета на ИСТ, ДОТИ, 
НИКК и в някои случаи ИКТ, като не съществува наложена прак-
тика, в кои случаи е най-удачно да се предпочете даден изпълнител 
на експертиза, т.е. изборът е въпрос на лична преценка на възло-
жителя. През 2008 г. по преценка на работещите по линия на бан-
ковите карти служители експертизи са извършвани и от външни за 
системата на МВР лаборатории – Специализираната лаборатория по 
микроелектроника към Висшето училище по библиотекознание и 
информационни технологии145.   

Възможностите за извършването на експертизи в отделните 
структури на МВР са ограничени в една или друга степен поради 
финансови затруднения по отношение осигуряването на скъпостру-
ваща техника за тези нужди. Също така, заплащането на работещите 
в системата на МВР е многократно по-ниско от това, което получа-
ват ИТ специалистите в частния сектор. Поради това специалисти от 
тази област трудно биват привличани на работа в министерството.  

• Липса на специализирани масиви база данни, свързани с ЕПИ  
Въз основа на такива картотеки би могло да се правят бързи, 

компетентни справки и отговори на запитвания по конкретни слу-
чаи/казуси. Особено належащо е създаването на масив/система за 
разпознаване по фотоснимка на извършителите (вероятни) на 
престъпления с ЕПИ по определени критерии – на  “теглячите”146 
например, тъй като установяването на тяхната самоличност до голя-
ма степен би довело до излизането от анонимност на по-висшестоя-

145 Заплащането на извършваните от лабораторията експертизи достига до около 600 лв. за 
една експертиза и като се има предвид нарасналия обем разследвания по линия на банкови-
те карти, тази тенденция е доста обезпокоителна по повод разходите, с които се натоварва 
бюджета на министерството. 
146 Лицата, които теглят средства от АТМ. 
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щите в престъпната йерархия и разплитане на цялата верига на ОПГ. 

• Липса/недостиг на изпреварваща информация  
Като ключов фактор се очертава трудното получаване на качес-

твена информация, отговаряща на нуждите за противодействие на 
изследвания тип престъпност. Самите анкетирани (12,8 на сто) пос-
тавят въпроса за липсата на обмен на информация между банките и 
полицейските структури в тази насока. Наблягат и върху нежелание-
то за сътрудничество от страна на гражданите. 

• Недобро информационно обезпечаване на експертите от 
МВР, натоварени с изготвянето на експертизи и експертни 
справки  

Например, във връзка с извършваната експертна работа, в 
НИКК и ДОТИ се нуждаят от информация относно алгоритъма на 
магнитните ленти – как се персонализира картата и в какъв алгори-
тъм се нанася информацията. Двете посочени звена не разполагат с 
такава информация и това затруднява експертизите. Нужен е и спи-
сък с всички банки картоиздатели в света и как точно техните ко-
дове и друга информация е нанесена върху магнитната лента, както 
и за външния облик на картите им. 

• Трудна доказуемост на действията на лицата, засечени 
от охранителните камери 

Причините се свързват с техническите недостатъци на монти-
раните за видеонаблюдение камери при АТМ. Това провокира про-
дължаване на престъпната дейност от страна на извършителите. 

• Трудно установяване на производствените и съхранител-
ните бази на ОПГ  

Причини за това създава успешно прилаганата конспиративна 
тактика на повечето ОПГ, занимаващи се с престъпна дейност в сфе-
рата на ЕПИ, и необходимостта от координация на действията на 
различни звена/структури за относително кратки времеви интервали. 

• Трудоемкост и продължителност на работата по 
разкриване и документиране на престъпления, свързани с ЕПИ 

Във връзка с високата мобилност на извършителите (трансна-
ционалния характер на изследвания тип престъпност) е необходимо 
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участие и координация на различни подразделения на правоохрани-
телните органи, както и на външни за системата на министерството 
структури (например банкови подразделения, митнически органи и 
пр., в някои случаи дори чуждестранни полицейски структури). То-
ва от своя страна усложнява и утежнява действията на правоохрани-
телните органи, а резултатите са факт след относително дълъг пе-
риод на работа. 

• Ниска разкриваемост на престъпленията  
Ниската разкриваемост (неустановяване на извършителите 

и/или документиране на престъпната им дейност) поради недоброто 
взаимодействие с банковите институции, лошото качество на видео-
записите, липсата на камери при банкоматите и много други  причи-
ни са посочили 7,6% от запитаните служители. 

 
Фактори, свързани с дейността на правораздавателните органи 

 

Значителна част от анкетираните служители на МВР (69,2%) 
изказват  мнение за наличие на криминогенни фактори в съдебната 
система. 

• Бавно и непродуктивно съдопроизводство 
В последните години се наблюдава лавинообразно нарастване 

на случаите на престъпления с банкови карти, както кредитни, така 
и дебитни. Освен това е установена тенденция, според която разме-
рът на откраднатите суми чрез използване на неистински ЕПИ прог-
ресивно нараства. Тези процеси се наблюдават на фона на неголям 
брой образувани досъдебни производства и още по-рядко – съдебни 
дела147, и при липса на практика на произнасяне на осъдителни при-
съди. Единичните случаи, стигнали до съдебна зала, демонстрират 
мудно правораздаване – продължават с години, а извършителите 

147 Причина за това до голяма степен е съществуващото до април 2009 г. условие: за да 
бъде търсена и носена отговорност за източване на средства с клонирана/фалшива карта, от 
деянието “да са настъпили значителни имуществени вреди” (т.е. източената сума да надви-
шава 14 пъти минималната работна заплата, или около 3400 лв.). Така най-масовите краж-
би от банкови карти от по няколкостотин лева остават извън нормите на състава. Това бе и 
причина прокурори дотогава да отказват да образуват дела по сигнали за източени карти. 
Или ако са го направили все пак, делото на дееца се е прекратявало въз основа на нормата в 
съдебна зала. 
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през това време са на свобода148. Това в значителна степен създава 
чувство за недосегаемост и безнаказаност сред извършителите на 
престъпления, свързани с ЕПИ. 

От проведената към изследването анкета голям брой запитани 
служители (37,2%) акцентират върху неблагоприятното влияние на 
бавното протичане на съдопроизводството. 

• Налагане на неадекватна (неотговаряща на тежестта на 
деянието) мярка от съда на задържаните лица 

Практика е никой от залавяните извършители с подправени 
банкови карти да не остава с постоянна  мярка “задържане под 
стража”. Обикновено при задържане те излизат от ареста с подпис-
ка или гаранция до 1000 лева.  

• Наличие на прояви на корупция сред органите на прокура-
турата и съда 

Мнение за наличието на елементи на “съмнителен” субективи-
зъм в професионалното поведение на прокурори и съдии изказва 
всеки десети анкетиран (10,4%).     

Запитаните отбелязват, че наред с изискванията до април 2009 г. 
за “значителни имуществени вреди”, някои магистрати не са отчи-
тали наличието на т.нар. “продължавано престъпление” и са ква-
лифицирали всяко теглене като отделно деяние, за което не е имало 
как да се търси наказателна отговорност.   

Споделените лични впечатления на анкетираните по отноше-
ние прекъсването на връзката в проявните форми на деянието в съ-
дебната фаза, което от своя страна е допринасяло за липсата на про-
изнесени присъди, дават достатъчно основания за съмнение в про-
фесионалното поведение на магистрати. Проявата на този вид субек-

148 През февруари 2009 г. Софийският градски съд връща на прокуратурата за доразследва-
не делото срещу Боян Петракиев-Барона и още трима души, обвинени, че като организира-
на престъпна група са произвеждали и разпространявали фалшиви кредитни карти (с тях са 
източвани пари в чужбина), въпреки че обвинителният акт е внесен в съда през август 2008 г. 
след двугодишно разследване.  
   Четири месеца по-късно (юли 2009 г.) Б. Петракиев е осъден на четири години затвор за 
организиране на ОПГ. Две от другите три лица са осъдени условно за участие в групата, а 
срещу третото обвиненията отпадат. Разследването за източване на средства с клонирани 
банкови карти е отделено и продължава да се води срещу неизвестен извършител, въпреки 
че в един от лаптопите, иззети по делото, са открити данни за 2 хил. кредитни карти с 
титуляри с източени сметки [44]. 
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тивизъм от служителите на съдебната система е повод за предпо-
ложения за наличие на корупция сред тях. 

Също така бавенето на разследвания и ходът на съдебни дела 
са повод за възникване на съмнения за прилагане на двоен стандарт 
по отношение на подсъдимите149. 

• Слабости от кадрово естество  
Част от анкетираните (7,3%) отчитат като криминогенен фак-

тор липсата на опит и практика при водене на следствени и съдеб-
ни дела във връзка с деяния от изследвания вид. Други запитани 
(3,6%) изказват мнение, че някои служители на съдебната система 
се отнасят недобросъвестно или нехайно към служебните си анга-
жименти. 

• Лабилна психологическа устойчивост на служители в 
съдебната система 

Според други анкетирани служители на МВР (3,6%), сред про-
курори и съдии се наблюдава избягване разследването и произнася-
нето на осъдителни присъди по дела срещу лица от ОПГ, осъщест-
вяващи неправомерни деяния с ЕПИ, въпреки наличието на доста-
тъчно данни за това. Причината за подобно поведение сред служи-
телите на съдебната система те обясняват с наличието на страх за 
собствената им сигурност – страх от физическа разправа от страна 
на престъпните елементи или техни съучастници. 

149 Подобни мнения са налице по случая, при който заедно с Б. Петракиев-Барона в начало-
то на юни 2006 г. са арестувани още трима души – М. Д., Д. Л. и Х. В., който е син на силис-
тренска съдийка. Доказателствата за престъпната им дейност са много и безспорни – при 
претърсвания в домовете им в София, Пловдив и Силистра са иззети компютри, скенери, 
фалшиви банкови документи, кочани с американски чекове, банкови извлечения, фалшиви 
печати и карти. До март 2007 г. прокуратурата не прибавя никакви доказателства към 
материалите по делото, както се изяснява в съда, когато Барона е пуснат под домашен 
арест. Оправдание за забавянето е наличието на 8 съдебни поръчки до чужбина. Обвини-
телният акт срещу четиримата е внесен в последния момент. Ако разследването бе про-
дължило повече от две години, обвиняемите можеха сами да поискат то да влезе в съда или 
да бъде прекратено.  
     От съда не обясняват какви нарушения в правото на защита на обвиняемите са открили, 
за да върнат делото за доразследване. Най-вероятно сред причините са “значителните 
имуществени вреди”, тъй като не всяка инкриминирана банкова операция е нанесла такива 
по смисъла на закона. По повод на това се коментира, че безспорно част от обвиненията ще 
отпаднат. Няма яснота как са събирани доказателствата и дали са издържани за налагане на 
осъдителна присъда. Съществува и вероятност делото да се гледа при закрити врати [44]. 
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Фактори в сферата на банките и банковата дейност 

Почти единодушно е мнението на анкетираните служители на 
МВР (98,4%) за наличие на много и разнообразни криминогенни 
фактори в банковия сектор и дейността на институциите в него във 
връзка с използването на ЕПИ. 

• Липса на ясно изразена воля на различните управленски 
нива в банковия сектор за справяне с престъпните посегателст-
ва посредством стабилни финансови инвестиции  

Спецификата на ЕПИ и начините на  функционирането им 
при тегленето на пари от банкомати, разплащанията/безналичните 
плащания на стоки и услуги, онлайн банкирането и пр. предполагат 
сложни отношения, осъществяващи волята на дадени физически 
лица – титуляри по сметки и същевременно държатели на карти, 
банки – издатели на ЕПИ и страни по договорите с титулярите по 
сметки, национални картови оператори и търговци, сключили дого-
вори за разплащане с банкови карти, и др. 

Тези сложни взаимоотношения, финансови операции и транс-
фери налагат необходимостта всички институции – участници в 
процесите по разплащанията, да противодействат на престъп-
ността с ЕПИ, съобразно изградени единни правила и норми. 

В някои държави сериозността на проблемите, свързани с прес-
тъпността с ЕПИ и противодействието ѝ, се очертават като основна 
линия дори във водената политика в национален аспект150. В Бълга-
рия липсва ясно изразена воля на ниво банки и банкови сдружения 
за приоритетна превантивна работа и инвестиции в тази насока. 
Това от своя страна води до ситуация, в която е налице остаряла 
техника (най-често морално) в мрежата за използване/приложение 
на ЕПИ. Функционирането ѝ стимулира съществуването на вторич-
ни криминогенни криминогенни фактори. 

 Недостатъчна сигурност в областта на плащанията 

150 Правителството на САЩ например осъзнава мащабността на проблема и от началото на 
2008 г. е налице президентска директива за национална сигурност, която поставя основата 
за инициативи в подкрепа на кибер сигурността. Планът, който ще се осъществи посред-
ством разходването на 30 млрд. долара в следващите седем години, е насочен към защита 
на компютрите на федералното правителство, както и на системите от стратегическата ин-
фраструктура на страната (в т.ч. и банковата инфраструктура) [80].  
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онлайн от компетенциите на финансовата институция, 
от/към която се осъществяват трансакциите. Имат се 
предвид мерките за сигурност, които отделните банки 
предприемат по отношение предотвратяване изтичането 
на информация и допускането на неоторизиран достъп до 
масиви с конфиденциална информация. 

 Недостатъчна техническа надеждност на част от инс-
талираните при търговци ПОС. Пример за това са мо-
рално остарелите модели ПОС терминали, използвани  
все още в някои търговски обекти, позволяващи ръчно 
въвеждане (от клавиатурата на ПОС) на номер на бан-
кова карта/сметка, име на картодържател и срок на ва-
лидност с цел осъществяване заплащане на стока или ус-
луга. Така престъпната дейност на извършителите се улес-
нява, тъй като дори няма необходимост от изготвяне на 
клонинг151. 

 Недостатъчна техническа сигурност на част от инста-
лираните банкомати. Въпреки че банките в България 
непрекъснато подновяват и реновират отделните машини 
от наличните в мрежата си собствени АТМ, предвид ви-
соката стойност на тази техника, бързите темпове на науч-
но-техническия прогрес, големите финансови възможнос-
ти на престъпните групировки, облагодетелстващи се от 
престъпления с ЕПИ, и все по-задълбочаващата се иконо-
мическа криза в световен мащаб152 създават предпостав-
ки за известно изоставане по отношение надеждността на 
част от използваните банкомати.   

151 Вж. примера на стр. 126. В този случай са източени 377 хил. лв. от сметки на чужди 
граждани, без да се изготвя дубликат на карта. Багоприятни условия за неправомерната 
дейност създават именно техническите несъвършенства на модел ПОС устройство, предла-
гащо възможността за ръчно въвеждане на идентификационната информация, без да е на-
ложително физическото наличие на банкова карта.  
152 Икономическата криза превъръща разходите за сигурност, които са в основата на 
превенцията по отношение престъпността с ЕПИ, в първа жертва на икономиите, които 
финансовите компании са принудени да направят. Анализатори стигат до извода, че ин-
вестициите за сигурност се ограничават приоритетно в периоди на икономии, тъй като е 
трудно да се измери нейната ефективност. И ако досега са се заделяли пари за отстраняване 
на текущи проблеми, вместо да се инвестира в цялостна промяна на дадена инфраструкту-
ра, в условията на криза този проблем се задълбочава още повече. 
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           На практика се оказва невъзможно да се подменят 
всички налични АТМ и ПОС, за да се въведе повсемест-
но използване на чип-картите153. “Умната” технология 
значително би редуцирала злоупотребите при електрон-
ните банкови разплащания, както и измамите с дебитни и 
кредитни карти, ако намери повсеместно приложение, 
тъй като престъпните елементи досега не са успели да ко-
пират информацията, съдържаща се в чиповете на банко-
вите карти. За да заработи пълноценно защитата, всички 
банкови карти, банкомати и ПОС устройства трябва да са 
преминали към работа с карти с чип. 

            Засега обаче, картите освен чип съдържат и магнитна 
лента, тъй като още малка част от АТМ и ПОС в мрежата 
разчитат информацията на чип и трябва да има алтерна-
тива за разчитане чрез лентата; именно там е слабото 
място, което атакуват престъпниците.   

            Техническите несъвършенства и параметри на наши-
те АТМ и ПОС устройства, кредитни и дебитни карти да-
ват възможност източването да продължи на българска 
територия, въпреки мерките и инвестициите срещу този 
вид измами в голяма част от страните от ЕС154. Така на 
практика остарялата техника (банкомати от по-стар 
тип) прави възможни кражбите от АТМ в България155. 

153 В България вече се въвеждат поетапно картите по новата технология – с чип. Той 
изглежда подобно на чипа в сим-картата на мобилните телефони и е разположен в средата 
на банковата карта. По-старата технология на картите е с магнитна лента в единия край по 
дължина на картата. Новите банкови карти имат чипове, но те не работят при теглене на 
пари от стар банкомат. Влиза в действие само магнитната лента, а крадците правят карти 
дубликати именно с магнитната лента. 
154 Заради големите финансови загуби на банките от картови измами, в повечето 
европейски държави бързо се въвежда чип-технологията (която се смята за много по-
сигурна от използването на магнитна лента), като се подменят картите и се осъвременяват 
устройствата за електронни разплащания. В Германия например, която е пренастроила сис-
темата си за банкомати, работещи само с карти с чипове, за престъпниците става невъз-
можно на немска територия да изтеглят пари с карта дубликат. Ето защо, те използват фал-
шивите карти в България, в други държави от Източна Европа или Азия, където повечето 
банкомати са от по-старите и преминаването към чип-технологията още е в процес на 
развитие. 
155 Новите карти с чип имат и магнитна лента, защото някои банкомати у нас не могат да 
работят с чип-технологията. Така дори някой чужденец или българин да има карта с новата 
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           Голяма част от анкетираните при изследването ОР и 
други служители, работещи по линията или имащи отно-
шение към проблематиката (32,8%), акцентират върху не-
благоприятното влияние на фактори в този аспект. Те по-
сочват, че в практиката  АТМ са стари, ненадеждни и пр. 

 Липса на камери за наблюдение при някои банкомати. 
Въпреки полаганите усилия за инвестиции в тази насока, 
все още две трети от АТМ в мрежата не са оборудвани с 
техника за видеонаблюдение.  

 Лошо качество на снимковия материал от камерите на 
банкомати поради техническите характеристики на съо-
ръженията за видеонаблюдение. Според запознати156, 
монтирането на камери за наблюдение на банкоматите от 
страна на стопанисващите ги банки е основно с цел охра-
ната на конкретния банкомат от физическо посегателс-
тво, тъй като той е скъпоструващо съоръжение и в него 
има значително количество средства. И след като каме-
рите изпълняват предназначението си (запазват цялостта 
му и предотвратяват взломяване), съответната банка не 
проявява по-голяма инициативност по отношение подо-
бряване визуализацията на заснетите ползватели, извър-
шили или направили опит да осъществят трансакция. То-
ва означава, че банките не се интересуват от лицата, по-
ставящи скимери, като тяхната незаинтересованост пред-
ставлява сама по себе си съществен криминогенен фак-
тор. Като се доразвие тезата, че камерите се поставят ос-
новно за охрана на АТМ, се достига до въпроса, защо 
част от мрежата банкомати все още не е оборудвана с ви-
деонаблюдение. Предсттавените по-горе разсъждения е 
логично да подскажат, че вероятно тези АТМ не са 

технология, на старите банкомати картата му работи само с магнитната лента, а чипът не се 
използва. Ако например жертвата използва банкова карта с чип, крадците произвеждат 
неин дубликат, но без чип, а само с магнитна лента. Парите се източват в България от по-
стар модел банкомат, който е технически непригоден да чете карти с чип, затова използва 
магнитната лента. Устройството възприема еднакво оригиналната и фалшивата карта, за 
разлика от модернизираните банкомати, които работят с информацията от чипа. 
156 Експерти от екип “Неистински ЕПИ”  на сектор “Фалшификации” при ГДБОП. 
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криминогенни от гледна точка на взломяване, а оттам 
инвестиции за наблюдението им не са рентабилни за 
банката. Така липсата на заинтересованост за поставяне 
на видеокамери/замяната на съществуващите с по-висок 
клас уреди за филмиране от страна на институциите, сто-
панисващи банкоматите, се обособява като съществена 
причина, пораждаща престъпления/неправомерни тегле-
ния с клонирани карти. 

            Показателни за сериозността на този фактор са и ре-
зултатите от анкетата със служители на ИП и структу-
рите за БОП – 28,4% от запитаните посочват лошото ка-
чество на фотоматериалите или тяхната липса като един 
от най-съществените криминогенни фактори. 

• Неудачно разположение на някои от банкоматите 
Благоприятни за престъпната дейност се оказват някои непод-

ходящи решения относно позиционирането на машините по район, 
местостоене, сграда/терен (например, мястото на банкомата е при-
крито с храсти и същевременно с възможност за бягство). Не се от-
читат (или ако са преценени при монтажа на АТМ, впоследствие не 
се следят, неблагоприятните изменения на средата) конкретните кри-
миногенни/рискови фактори за всеки отделен случай на поставяне на 
банкомат – усамотеност/оживеност на мястото, липса/наличие на 
улично осветление, наличие на храсти и дървета, които биха послу-
жили за прикритие, възможност за бързо напускане на мястото и пр.   

Всеки пети анкетиран (18,8%) изкава мнение, че банкоматите 
често са разположени на неподходящи места (например малки тър-
говски обекти на слабо оживени и неосветени места), което следва 
да се преодолее, като се уреди нормативно – чрез специален пра-
вилник, в който да се съдържат параметри/нормативни изисквания 
по отношение монтажа и разположението на АТМ. 

• Липса на единна система за картовите разплащания, поз-
воляваща бързи информационни справки на полицейските органи 
по отношение извършените трансакции, опитите за осъщес-
твяване на трансакции, проверките на баланс по карти  

От 2006 г. насам последователно ОББ, ДСК, ДЗИ157 излизат от 

157 Към настоящия момент и други банки работят по отделянето си от  БОРИКА. 
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платежната/картовата система на БОРИКА. Поради това се оказва, 
че към настоящия момент никой няма пълна информация за полз-
ването на дадена карта на територията на България. За да се направи 
подобна справка е необходимо изпращането на отделни писма до 
всички институции със самостоятелни картови системи. Така, за да 
се достигне до пълната информация по отношение конкретна бан-
кова карта е необходимо много време, което в преобладаващите 
случаи е фатално за предприемането на действия в кратък срок. 

Част от анкетираните служители (10,4%) посочват тези труд-
ности в практическата работа като фактор от криминогенно естество. 

• Недостатъчен/неефективен обмен на информация между 
МВР и банковите институции 

Липсва официално регламентиран механизъм за обмен на ин-
формация между  служителите на МВР, работещи по престъпления 
с ЕПИ, и компетентни по проблемите служители от банковите инс-
титуции. От проведената анкета при изследването става ясно, че в 
основата на навременното и пълноценно получаване на информация 
от банките се залага основно на установени лични контакти и нало-
жен/изграден авторитет на част от работещите по линия на банко-
вите карти. Такава зависимост е вредна, като се има предвид текучес-
твото и подмяната на кадровия потенциал в системата на МВР към 
настоящия момент. 

В тази връзка е и посоченото от 12,6% от анкетираните неже-
лание за съдействие от страна на банките, както и за сътрудни-
чество на полицейските служители. 

От проучената при изследването информация, като фактор с 
определена тежест се очертава установената незаинтересованост от 
страна на банките и оператора “БОРИКА” за сътрудничество на пра-
воохранителните органи/нежелание на повечето банки за оказване 
на съдействие.   

Представителите на българските търговски банки и БНБ дори 
отказват да дадат информацията за сумите, източени от карти на 
българи, с довода, че е поверителна158. 

158 При чуждите банки има официална статистика за размера на щетите, която се публикува 
в служебни бюлетини на институциите.   
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Със същите доводи от БОРИКА и българските банки се от-
казва да се предостави информация и за идентификацията на бан-
ките чрез началните цифри на номерата на издаваните от наши фи-
нансови институции банкови карти (за този проблем разказват екс-
перти от ИСТ-МВР, за които е наложително да разполагат с подобна 
информация при изготвянето на експертизи за идентичност на 
карти/пластики). Трябва да се отбележи, че подобни списъци (кои 
начални цифри на номера на карти на коя банка съответстват) съв-
сем коректно и по канален ред се предоставят при поискване от 
международните картови оператори и чуждестранните банки изда-
телки на карти. 

Неблагоприятната тенденция за отказ от сътрудничество с по-
лицейските служители се наблюдава не само от страна на банковите 
институции, но и от потърпевшите, които информират при възник-
нал проблем звената/дирекциите “Сигурност” към съответните бан-
ки, но не и МВР. 

Сходен криминогенен ефект има и ненавременното подаване 
на информация от банки и жертви на престъпления с ЕПИ, което  
посочват 8,2% от анкетираните при изследването служители.  

 
Виктимогенни фактори 

Част от анкетираните ОР (12,6%) акцентират върху фактори от 
подобно естество. Посоченото от тях може да бъде обобщено по 
следния начин. 

• Виктимно поведение на пострадалите лица 
Често пъти картата и ПИН кодът на жертвата се съхраняват на 

едно и също (и то достъпно за широк кръг лица) място159, като не се 
спазват изискванията на банката за лична безопасност – промяна 
на ПИН, унищожаване на информацията за кода от хартиения носи-
тел, придружаващ дадена карта. В други случаи се касае за груба не-
марливост от страна на титулярите, вследствие на която губят ЕПИ. 

159 Практиката показва, че картодържателите доста често държат заедно в портфейл или 
свитък с лични документи банковата си карта и ПИН кода ѝ. Други записват в менюто на 
мобилния си телефон ПИН кодовете и ако станат жертва на кражба или грабеж, при който 
да бъде отнета дамската им чанта например, в която съхраняват ЕПИ и GSM, за из-
вършителя е много лесно да се добере до идентификационния код на банковата карта. 
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Има и неопитни в боравенето с карти ползватели, което доп-
ринася да станат лесна жертва на зложелатели. Нерядко са налице 
роднински отношения между извършителя и жертвата – служите-
лите от СДВР например описват при проведената анкета случай на 
предоверяване, при който картодържател е ощетен от приближено 
лице160. 

• Притъпена бдителност на ползватели на банкови карти 
в периоди на празници, международни събития с голяма общес-
твена значимост и с увеличение на пътникопотока от чуж-
денци през определена територия161 

Закономерност е с приближаването на празници да нарастват 
престъпленията с ЕПИ162. За скимърите и хакерите подобни 
периоди са благоприятни, тъй като многократно се увеличават 
използването на ЕПИ и онлайн покупките163, а същевременно 
вниманието на ползвателите/купувачите е понижено. 

• Прилагане на сполучлив “социален инженеринг” от прес-
тъпниците спрямо жертвите 

Характерно за някои от способите за извършване на престъп-
ления, свързани с ЕПИ, е, че извършителите действат с изключи-
телно удачни подходи по отношение осъществяването на манипула-

160 К. М., внук на пострадалия Б. М., изтеглил без негово съгласие сума от дебитната му 
карта. Дядото често пращал момчето да тегли пари от сметката му на банкомат, защото 
изпитвал страх да осъществява трансакциите собственоръчно поради напредналата си 
възраст и слабите си технически познания (архивирани оперативни материали).  
161 Например, олимпийските игри в Атина през 2004 г. са повод за многократно нарастване 
на преминаващите през територията на България чужди граждани, отправили се към гръц-
ката столица с цел да наблюдават спортното събитие. Кратковременното пребиваване на 
наша територия, комбинирано с еурофоричното им настроение от предстоящите емоции, 
притъпява бдителността им  и много от тях стават жертви на скимиращи устройства, пос-
тавени на банкомати в хотели, ресторанти, летища.  
162 През ноември 2008 г. компютърни специалисти предупреждават, че с наближаването на 
Коледа ще зачестят и хакерските атаки към компютрите в интернет. Причината е, че па-
заруването за Коледа в мрежата е по-евтино, което от своя страна “отваря” възможност за 
зложелатели. От 7-8 години насам хакерите не пропускат да се възползват от пазарната 
треска по Коледа. В резултат на действията им се засилва трафикът на поздравителни 
картички или съобщения, които информират набелязаните жертви за примамливи оферти 
по електронната поща [74]. 
163 По данни на международния картов оператор “Visa” за периода 1 декември 2008 г. – 
4 януари 2009 г. с карти “Visa” са осъществени 532,4  млн. трансакции (по 17 млн. трансак-
ции на ден) с общо похарчени 30,1 млн. евро (971 хил. евро на ден) [42]. 
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ция на пострадалия. В такива ситуации залагат на добре проучени 
психологически реакции на евентуалните жертви – страх и паника, 
които предизвиква блокирането на картата в АТМ у неопитни в бо-
равенето с ЕПИ ползватели, импулсивност и първосигналност на 
пострадалите, когато например се обадят на подменения от извър-
шителите телефон за връзка с банката при спешни случаи и съучаст-
ник им поиска ПИН кода, и пр.  

При фишинга например се изпраща съобщение от името на съ-
ществуваща компания, която подканва получателя да предостави 
лични данни. Въпреки че хората знаят за явлението, голяма част от 
тях продължават да се доверяват на тези съобщения. Изследване на 
Харвардския университет, при което 6 фишинг съобщения са изпра-
тени на технически грамотни и добре информирани потребители, 
сочи, че едно от съобщенията заблуждава 90% от тях. Причината за 
това е, че хората нямат нагласата да оглеждат внимателно за сигур-
ността, която трябва да бъде вградена в съобщението. Освен това, 
фишинг съобщенията подтикват получателите да действат сравни-
телно бързо, поради което те не отделят време за проверки. 

 
§2. Противодействие на престъпността,  

осъществявано от банкови институции и сдружения 
 
Отделните банки в България водят относително самостоя-

телна политика по отношение превантивната инициативност 
за опазване на поверените от клиентите им средства, повишаване 
надеждността на банковите карти и на собствените АТМ и ПОС 
терминали. Напоследък банковите институции правят значителни 
инвестиции в тази насока. Все повече средства се влагат както от 
страна на трезорите, така и от системните оператори на картовите 
организации. Повод за това е ескалиращата опасност името им да се 
свързва с ненадеждност и голям брой пробиви в сигурността на сис-
темите им, от което да последва отлив на клиенти. Така банки, кар-
тови оператори и компютърни специалисти обединяват усилията за 
максимална защита на клиентите си, за да се спре източването на 
пари от техните банкови карти/сметки. 

В някои случаи тези действия са в тясно сътрудничество с пра-
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возащитните органи, в други такова липсва или се свежда до незна-
чителни контакти, които опосредстват по-нататъшните самостоя-
телни стъпки на противодействие от страна на конкретната финан-
сова институция. В резултат на това могат да се разграничат след-
ните превантивни мерки, предприемани от банките. 

 
Технологични защити при идентификацията  

на оправомощените държатели на ЕПИ 

• При банковите карти 
 Персонален идентификационен номер (ПИН) – най-об-

щото и универсално средство за сигурност на извършвани-
те трансакции в дадена картова система е използването на 
ПИН. Персоналният идентификационен номер се предос-
тавя от дадена банка заедно с издадената на титуляря кар-
та. Така при всяка операция, която се извършва с опреде-
лена карта, се изисква въвеждане на ПИН от клавиатурата 
на съответното терминално устройство – банкомат или ПОС 
терминал. След въвеждането му той се криптира. ПИН ко-
дът е известен само на титуляря на дадена карта и има си-
лата на електронен подпис. Картата и ПИН кодът предста-
вляват ключа, чрез който конкретният потребител осъщес-
твява достъпа до средствата по банковата си сметка. 

 Карти с чип – като най-сигурни за момента в банковите 
среди в цял свят се считат картите с чип, които заменят 
постепенно използването на тези с магнитна лента164. За-
сега няма данни за “пробив” на тази система. Освен че са 
максимално защитени, чиповете побират много информа-
ция, включително биометрична, която може да се тегли от 
тях и да се обработва за различни нужди. Чрез чиповете 
може да се правят и различни статистически изчисления, 
затова картите се наричат още “смарт”, т.е. интелигентни.  

164 В някои страни на Централна и Западна Европа картите с чип вече са преобладаващи и 
се наблюдават положителни тенденции към снижаване ръста на източените средства от 
карти на граждани (в Германия например). В САЩ обаче тази система не е възприета. 
Американските трезори не поставят този проблем сред приоритетните си, защото според 
тях загубите от измами с карти са по-малки от средствата, които трябва да се инвестират 
при въвеждане на смарт-системата. 
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       Ако се постави карта в терминално устройство, то изпра-
ща към чипа своя цифров подпис. В случай, че последният 
е в съответствие с параметрите, заложени в паметта на 
чипа, съхранените в нея файлове се отварят и данните са 
видими за терминала. Аналогично картата изпраща своя 
сертификат към терминала и неговият микропросцесор го 
валидира. Тази взаимна проверка се извършва в офлайн 
режим, т.е. без да е необходимо терминалното устройство 
да се свързва с централната система, и отнема само части 
от секундата.   

        През 2006 г. стартира поетапното преминаване на бъл-
гарските банки към приложение на т.нар. ЕMV-стандарти 
и чип-технологиите – постепенна замяна на картите с маг-
нитна лента с такива с чип165. Засега картите с чип запаз-
ват и магнитната лента за разпознаване от четящото ус-
тройство на банкоматите. Финансовите данни, необходими 
за успешно осъществяване на трансакция, обаче са на чипа.  

 Виртуална карта – тя е средство за плащане по електро-
нен път на стоки и услуги. С нея могат да се извършват 
следните операции в България и в чужбина: плащане на 
стоки и услуги чрез интернет, в български и международ-
ни интернет сайтове; плащане на поръчки по поща/теле-
фон; получаване на суми по карта; покупка на парични ин-
струменти. Виртуалната карта представлява пластмасов 
носител, на едната страна на който са отпечатани името на 
клиента, номерът на картата и срокът на валидност, а от 
другата – специален трицифрен номер, който се използва 
за проверка/валидиране на картата (за карти “MasterCard” – 
CVC, за карти “Visa” – CVV) при извършване на плащане. 
CVC/ CVV е уникален за всяка карта и при поискване (при 
плащане на търговец чрез интернет или поръчки по поща 
или телефон) се предоставя от картодържателя.  

        Картата не разполага с магнитна лента и поле за подпис 
на картодържател, към нея не се издава ПИН и не може да 

165 Първата “лястовица” – търговска банка “Алианц България”, е сертифицирана в края на 
2006 г. да приема смарт – карти на собствените си банкомати и ПОС устройства. 
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се използва за извършване на стандартни операции на 
физически терминални устройства – АТМ/ПОС. 

        Виртуалната карта функционира по следния начин. 
Клиентът прехвърля в нея средства от своя сметка чрез 
възможностите на онлайн банкирането, преди извършване 
на конкретна картова трансакция в точния размер, 
покриващ плащането. В случай, че след трансакцията 
останат средства, картодържателят по свое усмотрение 
може да ги прехвърли обратно по водещата сметка. 
Виртуалните карти са с 16-цифрени номера, генерирани от 
банка, в която даден ползвател има сметка. Картоп-
ритежателят може да използва този номер като номер на 
стандартна кредитна карта, но с някои допълнителни 
ограничения – например, че номерът може да се използва 
само веднъж, и то за трансакция с точно определен 
търговец. Това прави виртуалната карта буфер/посредник 
между реалната банкова сметка/карта и злонамерени 
потребители в световната компютърна мрежа, т.е. дори те 
да проникнат в сметката на виртуалния ЕПИ се предпола-
га, че в нея не се намират средства. 

 
• При банкоматите  
 Монтиране на антискиминг техника. Наред с чип тех-

нологията, напоследък се работи усилено и за защита на 
банкоматите, за да бъде пресечена престъпната дейност 
още в началния стадий при вкарването на картата в АТМ. 
Така се наблюдава тенденцията банкоматите да стават все 
по-защитени от гледна точка на посегателства с цел мани-
пулирането им за кражба на данни от банкови карти.  

        Банковите институции – собственици на банкомати, по-
вишават защитата на мрежата от наличните си АТМ чрез 
допълнителни технически нововъведения, поставяни на 
машините. Едни от тях са приставките “антискиминг” или 
“джитер”, които придставляват изпъкнал елемент, монти-
ран на отвора за поемане на банкова карта, като по този 
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начин физически възпрепятстват поставянето на скимер166. 
        Поставят се и програмирани камери, които алармират 

при отчитане на нещо необичайно в обсега на банкомата – 
задържане на клиент по-дълго време от нормалното, суете-
не около АТМ, по-грубо боравене с машината или нанася-
не на удари, опити за повреда/разглобяване на съставните 
ѝ части, струпване на повече хора и др.167 Като набелязана 
за престъпни действия машина системата отчита и банко-
мат, на който често са правени повече опити да се тества 
карта с грешен ПИН код. Всички тези ситуации се отчитат 
като рискови от поставената камера, която алармира кар-
товия център.  

        Подобно е предназначението на внедрената от картовата 
организация “Visa” техника за идентифициране на набе-
лязаните за измама АТМ. Тя е разработена за различни 
модели банкомати в зависимост от нивото на техническото 
им обезпечаване и работи с няколко регистъра на защита. 
Засега масово разпространената защита на банкоматите на 
територията на България е при трикратно използване на 
грешен ПИН, банкоматът автоматично да “глътне” кар-
тата. В по-новата модификация се подава сигнал в систе-
мата и банкоматът се “белязва” като рисков. Всичко това 
се прави в реално време, а при преценка за особено висока 
степен на риска, от картовия център се свързват с карто-
държателя (предполага се, че предварително разполагат с 
номера на мобилния му телефон) за да изяснят, дали той 
прави опити за осъществяване на трансакция. 

 Автоматично задържане на карта – в момент на из-
ползване се задържа банкова карта въз основа на списъци 
за блокиране на манипулирани карти (например карта, за 

166 Ползата от тях не е еднозначна, тъй като напоследък се установява престъпната 
практика именно те да бъдат демонтирани и впоследствие преработвани на скимиращи 
устройства.  
167 Такова устройство би било особено актуално, поставено на АТМ в безлюдни извънград-
ски и селски райони, определяни като рискови от гледна точка и на взломни кражби на 
наличните в машината пари – през 2008 г. има регистрирани случаи на разрязани с флек-
сове и взломени банкомати в пловдивските села Войводино и Белозем, от които са отк-
раднати около 40 хил. лв. [90]. 
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която има данни, че е скимирана), изготвяни и актуализи-
рани от отделните институции издатели168; 

 Видеонаблюдение на банкоматите – поставят се камери 
на АТМ, които заснемат в момент на ползване физичес-
ките лица, опериращи с банкови карти. 

 Дублиране на видеонаблюдението на банкомати, опреде-
лени като рискови – монтират се допълнителни скрити 
камери, които при елиминиране (закриване) на основната 
камера заснемат правонарушителя. Във връзка с видеонаб-
людението на банкоматите ОББ дори планира постепенно 
внедряване на специален софтуер, който да разпознава/ 
идентифицира лица в момент на ползване на АТМ спрямо 
определена база данни с лица, уличени в неправомерни дей-
ствия. Така, ако се засече физиономията на криминално 
проявен, звеното за сигурност на банката ще получи съоб-
щение или ще бъде алармирано по друг начин незабавно, за 
да се предотврати осъществяването на трансакцията. 

 Изграждане на специални кабини, в които се разпола-
гат банкоматите – идеята е да се осигури уединение на 
ползвателите на карти в момент на осъществяване на тран-
сакциите. Представляват специализирани помещения (фоа-
йе, входно преддверие на банка, свободностояща будка), в 
които се намират банкоматите, като достъпът до тях се 
осъществява през вход с пропускателно устройство. През 
него се прокарва магнитната лента на банковата карта, за 
да се отвори вратата. Броят на тези съоръжения е все още 
малък поради значителните допълнителни разходи, които 
се налага да направят банките за обособяването им. Мне-
нията за целесъобразността от изграждането им са различ-
ни, още повече, че през март 2009 г. в София  е регистри-
ран случай на монтиран скимер във входното пропуска-
телно устройство на кабина. 

168 Такъв е случаят, при който пластика е задържана автоматично от АТМ устройство, 
притежание на Банка ДСК, на територията на гр. София, по искане на банка Northem Rock 
PLC-Великобритания – издател на карта с идентичен на номер на използваната бяла 
пластика (архив на отдел “ИП” при ГДКП). 
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Превантивни мерки, свързани с електронизация на процесите 

 по осъществяване на безналичните разплащания, между-
банковите преводи, тегленето на пари в брой от банкомати 
• Автоматизация – автоматизираното извършване на проце-

сите изключва човешката намеса (вж. Основни понятия – Система 
на безкасови плащания. Участници в безкасово плащане). Дори раз-
пределението на ПИН кодове към съответните банкови карти става 
по електронен път, което свежда до минимум изтичането на инфор-
мация поради човешки фактор (работещи в банковия сектор). 

• Въвеждане на многостепенно електронно идентифици-
ране при  използването на услугата “интернет банкиране” –  с 
цел повишаване сигурността на средствата на клиентите си някои 
банки въвеждат новости при начина за идентификация на нареди-
теля при нареждане на превод по сметка на трето лице. Най-универ-
сален тип е електронното идентифициране, осигурявано на три нива 
чрез едновременното въвеждане на персонално потребителско име, 
парола за достъп169, а при изпращане на електронни платежни 
заявления и инструкции за плащане – и на уникален еднократно из-
ползваем няколкоразряден идентификационен цифров код. 

• Еднократни пароли за онлайн банкиране – еднократната 
парола се изпраща със SMS от банката на ползвателя всеки път 
преди да влезе или в момента на влизане в електронната мрежа с цел 
банкиране, като предварително се е регистрирал за този вид услуга. 
Еднократна парола се генерира в момента и се праща на предвари-
телно посочения GSM.  

Такъв е например т.нар. “ТАН” код за потвърждаване на пре-
вод при ползване цифров сертификат на клиентите на Банка ДСК. 
Въвеждането по електронен път на ТАН от предоставения на даден 
потребител списък има силата на правно валидно волеизявление. 
ТАН представлява уникален еднократно използваем 6-разряден 
идентификационен цифров код, който се използва от потребителя за 

169 При получаване на паролата за достъп банката уточнява в писмените инструкции, че 
всеки потребител следва при първи вход в системата за интернет банкиране да промени па-
ролата си и да не я разгласява. 
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подписване и изпращане на електронни платежни заявления към 
банката. Чрез използването на ТАН изпратените от потребителя 
съобщения се проверяват за достоверност, удостоверява се самолич-
ността му, съгласието му с направеното електронно заявление и се 
защитава съдържанието на електронното платежно заявление.  

За да получи еднократна парола/код, потребителят се регист-
рира предварително. Тя се генерира от банката и се изпраща с без-
платен SMS  всеки път в момента на прехвърляне на средства. Така, 
дори някой да е проникнал в компютъра, няма да може да източи 
пари, защото няма да знае паролата, изпратена на клиента по GSM. 

• Универсален електронен подпис (УЕП) – универсалният 
електронен подпис представлява уникална информация за собстве-
ника си (физическо или юридическо лице) в електронен вид, запи-
сана на смарт-карта. По силата на действащия закон за електронния 
документ и електронния подпис, той има значението на саморъчен 
подпис по отношение на всички лица в страната, включително по 
отношение на държавните органи и на органите за местно самоуп-
равление. Универсалният електронен подпис дава безспорна гаран-
ция за идентичността на комуникиращите страни, прави невъзмож-
но фалшифицирането на документите, запазва тайната на комуни-
кацията и превръща електронния документ в официален. По отно-
шение на електронните платежни инструменти, УЕП дава големи га-
ранции за сигурност при пазаруване в интернет и за запазване на 
автентичността и конфиденциалността на информацията при интер-
нет трансакциите. Електронният подпис прави възможно онлайн 
плащане на данъци и такси, провеждане на значителни по размер на 
плащане онлайн търговски трансакции (електронна търговия), полу-
чаване на оторизиран достъп до конфиденциална информация, въз-
можност за електронно подписване на документи/договори, редуци-
ране на разходи и време при комуникация с различни институции и 
организации, като гарантира електронната самоличност на всеки от 
участниците в процеса. 

• Изтичане на потребителската сесия при онлайн банки-
ране на определен интервал от време. Потребителската сесия е 
времето, през което ползвателите на  услугата “онлайн банкиране” 
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могат да правят справки, да извършват трансакции и т.н. Тази опция 
е направена за защита на потребителя и показва колко минути след 
последното му действие сесията се закрива (при “ДСК директ” ус-
лугата за онлайн банкиране на Банка ДСК например трае четвърт 
час). Така, ако ползвателят забрави да излезе от електронната си 
банкова сметка, след изтичането на това време тя ще се затвори 
сама. По този начин, дори друго лице да използва компютъра след 
него, няма да има възможност за достъп до средствата в сметката. За 
да се поднови сесията, трябва да се влезе отново с потребителско 
име и парола. 

• Вътрешна система за електронна защита/система за 
наблюдение на картови трансакции. Такава система са изградили 
част от банките. Тя сигнализира в картовия център при отчитане на 
съмнителни или необичайни за конкретен клиент трансакции. Ако 
там се прецени, че в определен отрязък от време на някой банкомат 
или за някоя карта са налице съмнителни операции, се блокират из-
ползваните в случая карти/карта. Наблюдението на операциите поз-
волява при установяване на нелогично движение по карта – осъщес-
твена трансакция в България и минути след това друга в чужбина 
например, банката да се свърже със собственика и да провери дали 
самият той е правил нарежданията за плащане. В противен случай 
картата се блокира170.  

Системата засича и друг вид необичайни събития, свързани с 
честотата на използване на даден банкомат, часови интервали и 
др.171  

170 Такъв е случаят с източването на средства на чуждестранен турист – гост на луксозен 
български курорт. Банката отчита трансакция в ресторанта на хотела и минути след това 
закупуване на скъпо домашно кино със същата карта в друг град, на десетки километри 
разстояние. Електронната система сигнализира в центъра за картови разплащания, банката 
своевременно анулира трансакциите и блокира картата до изясняване на случая. Този вид 
защита се оказва особено надежден, тъй като често пъти истинският притежател на картата 
дълго време не установява липсите, т.е. не подава сигнал за проблема и продължава да 
пазарува с нея. 
171 Например, системата за наблюдение на картовите трансакции на СИБанк отчита  като 
съмнителни трансакциите, извършени на банкомат на посочената банка – за сравнително 
кратък интервал – от 0:30 до 02:00 ча̀са. Съмнението за нередности възниква поради факта, 
че се използват една след друга 14 различни банкови карти на различни лица – италиански 
граждани и банки – издателки от територията на същата държава, с които са изтеглени 
3600 лева (архив на отдел “ИП” при ГДКП). 
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• Система за наблюдение на търговци с предоставени им 
ПОС устройства – следи за необичайни тенценции при разплаща-
нията с карти в мрежата търговски обекти, разполагащи с ПОС тер-
минали (повтаряемост на неуспешни опити за осъществяване на 
трансакции, голям брой оспорвани от картодържатели трансакции, 
направени от ПОС в конкретен обект и др). Все повече банкови инс-
титуции използват системи с такива възможности. Като особено на-
деждна по предназначението си се счита разработената от 
МasterCard система за наблюдение “АРИСТИОН”.   

Благодарение на превантивните функции на системи от този 
тип е преустановена например престъпната дейност на едноличен 
търговец, сключил договор с банка за приемане на плащания с карти 
в своя офис172. 

 
Организационни мерки с превантивна насоченост 

• Звенова организация на безкасовите плащания, основа-
ваща се на регламентация за диференциране на междубанковия 
обмен на информация и превода на средства (вж. Основни поня-
тия – Участници в разплащанията). Организацията на разплащани-
ята е изградена на принципа за текущ контрол на всеки етап от про-
тичането на конкретно безналично плащане между отделните учас-
тници. Тя предполага бързо алармиране за нередност при евентуал-
ното ѝ възникване и прекъсване на неправомерната дейност173. 

Индикациите за нередности  са повод също така служители от 

172 От Управление “Картови разплащания” при БУЛБАНК АД разпореждат прекратяването 
на договора и изземването на предоставения ПОС терминал на търговеца Р. С., с което да 
го лишат от техническа възможност да извършва трансакции. Основания за това дава на-
правеният анализ на риска от обслужване на плащания с международни карти и четири 
доклада, изпратени от Visa International за плащания с нередовни карти, обработени от 
търговеца (архив на НСлС, сл. дело №20, 2003 г.). 
173 След серия незаконни дебитирания от ПОС терминал, разположен в обект от хотелска 
верига, в ОББ АД от чуждестранните банки, където са разположени сметките на ощетените 
държатели на кредитни карти, съгласно регламентацията на междубанковия обмен започ-
ват да пристигат протести (чардж бек) и с оглед повтаряемостта им и ескалирането на пла-
щанията към сметката на хотелската верига “З.Х.” в ТБ Биохим АД-клон Европа, са преус-
тановени, независимо че извършителите продължават операциите по дебитиране на чужди 
сметки с прилагането на изискуемите за това атрибути (валидни номера, имената на карто-
държателите им, посочен срок на валидност на картите и пр.), (архив на НСлС, сл. дело 
№118, 2001 г.).  
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звената за сигурност към банката, предоставила ПОС на даден тър-
говец, да направят анализ на риска при обслужване на плащанията с 
карти  (интензивност на неправомерни трансакции за даден терми-
нал) и да се възползват от стандартните при такива договори за пре-
доставяне на терминали клаузи, въз основа на които банката да пре-
крати договора едностранно174. 

• Физическа охрана на банкоматите. Чрез системата за 
наблюдение на мрежата от банкомати се изготвя и актуализира спи-
сък на най-рисковите АТМ устройства. Когато даден банкомат дава 
индикации за чести опити за манипулации и/или съмнителни тран-
сакции, се поставя денонощна/за определен период или в определен 
24-часов диапазон охрана около него от служители на звеното за 
сигурност към банката – собственик на АТМ. В някои случаи се 
търси съдействие от правоохранителните органи. 

• Обучителни и популяризационни мерки, свързани с пра-
вилно и безопасно разплащане с електронни платежни инстру-
менти: 

 Повишаване на квалификацията/обучение на търговци, 
приемащи плащания с банкови карти. Извършва се от 
служители на финансовата институция – собственик на 
терминала, разположен в търговския обект или представи-
тели на картови организации, въз основа на изготвяни и 
периодично актуализирани инструкции за приемане на 
карти от търговци/упълномощени от тях служители, 
работещи на ПОС терминал. Съответно провеждат се 
инструктажи с посочените категории лица, на които се 
обучават да работят съгласно правилата за правомерно 

174 Х. К., като едноличен търговец, използвал своята фирма ЕТ “Х. К.”, за да инсталира 
ПОС терминал в офис. В интервал от няколко дни банки – издатели на карти, с които му 
било “заплащано”, отправили до обслужващата го банка множество искания за представяне 
на копия с подпис на картодържателите от разписките от извършени трансакции с карти 
“Visa” – двадесет искания от общо тридесет и шест успешни трансакции. Оспорените пла-
щания с банкови карти “МasterCard” били седем от десет. Тези обстоятелства са повод за 
предприемане на незабавни действия от сектор “Управление на риска” при Картов център 
на ОББ АД, вследствие на които банката служебно блокира ПОС терминалното уст-
ройство. По този начин ОББ лишава извършителя от възможността да продължи да източва 
чужди банкови карти (архив на НСлС, сл. дело №20, 2003 г.).   
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разплащане с карти. Предоставят се и брошури, онагледя-
ващи видовете картови продукти и техните специфични 
характеристики175. 

 Изготвяне и разпространение на рекламни материали 
и брошури сред ползвателите на електронни плате-
жни инструменти. Всички банки издатели на ЕПИ раз-
виват такава дейност с цел формиране на познания за лич-
на безопасност и повишаване на бдителността на клиен-
тите си. Разнообразието на предоставяните материали е 
изключително голямо. Обикновено дипляните, придружа-
ващи издаването на банкова карта, съдържат универсални 
съвети към клиентите – ползватели на ЕПИ176. Някои 

175 В търговските обекти, приемащи плащания с банкови карти, редовно се опресняват 
познанията на персонала в тази насока. Особено рационални са инструкциите за приемане 
на карти на международните картови оператори “Visa” и “MasterCard”, тъй като обуче-
нието на персонала е придружено с предоставянето на нагледни материали относно от-
делните атрибути на картите, основните белези за тяхната идентичност и пр. 
176 Например диплянка на Банка ДСК отправя следните съвети.  
• Запомнете Вашия ПИН наизуст, не го записвайте върху Вашата карта и не го съобщавай-

те на никого, включително на служител на Вашата банка или на полицията. Не 
съхранявайте Вашата карта и Вашия ПИН код на едно и също място.  

• Вие можете (и ние Ви съветваме да го направите) да промените Вашия ПИН с ново зна-
чение, известно само на Вас и предпочитано от Вас, като използвате терминално ус-
тройство АТМ. Когато избирате новото значение за Вашия ПИН, не използвайте поред-
ни цифри, Вашата рождена дата, номера на Вашия телефон, лек автомобил, улица и др.  

• Запишете и пазете на сигурно място номера на Вашата карта и датата на срока на 
валидност на картата. 

• Не давайте Вашата карта на никого, включително и на член от Вашето семейство или 
на Ваш приятел. 

• Никога не изпускайте от очи Вашата карта, докато не приключи операцията, ако 
плащате с нея чрез ПОС терминал. Дори, ако е възможно, прекарайте сами Вашата 
карта през четящото устройство на ПОС терминала. 

• Не забравяйте да приберете веднага Вашата карта, след като приключите операцията с 
нея. 

• Ако забравите Вашия ПИН, загубите Вашата карта, ако тя бъде открадната или 
задържана от банкомат, уведомете незабавно Вашата банка или БОРИКА. Затова 
винаги имайте на разположение телефонния номер на Вашата банка или БОРИКА.    
Брошура на ОББ съдържа поетапни инструкции за лична безопасност при теглене на 
пари в брой от банкомат. 

• Подгответе се. Преди да използвате банкомата се подгответе с Вашата карта и с 
операцията, която ще извършвате. 

• Огледайте се. Когато приближите банкомата се огледайте и ако забележите нещо 
необичайно или подозрително, се върнете по-късно или използвайте друго устройство, 
за да извършите операцията. 

• Изчакайте търпеливо стоящите пред Вас клиенти да извършат своите операции, като 
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финансови институции дори издават листовки на различни 
езици – български, английски, руски и немски, в които да-
ват съвети на картодържателите, включително на чужди 
граждани, пребиваващи на територията на България, как 
да пазят парите си в сметки, обслужвани с банкови карти. 

 
Договорни мерки с превантивна насоченост 

• Допълнителни договорености с картодържателите – 
представляват отделни индивидуални за клиента параметри по на-
чина на използване на даден ЕПИ, сключени с отделни анекси към 
договора за конкретния инструмент. Подлежат на лесна промяна.  

 Банковата карта с наложено ограничение за полз-
ване е пример за такава договореност. Вариантите са 
много и разнообразни, според вида на предлаганите от 
конкретната банка опции. Ограничението за ползване 
на картата може да касае размера на дневния лимит за 
теглене в брой и/или безкасово плащане, размера на 
сумата по една извършвана покупка177, определяне на 
седмичен общ лимит, ограничение по време (часово) на 
използване на картата и пр. [1, с. 2]. 

Ако даден потребител не тегли често големи суми, 
може да предупреди обслужващия го банков инспектор 
да му се обажда лично в случай на подобни трансакции. 
Такива услуги се предлагат срещу заплащане от някои 
банки за определени категории клиенти. 

 Карт-контрол – представлява услуга за известяване/ 

оставите достатъчно място между Вас и тях, докато те използват банкомата. 
• Стойте близо до устройството, когато въвеждате Вашия ПИН, и не позволявайте на 

друг да гледа, като можете да използвате Вашата ръка или тяло, докато извършвате 
това. 

• Не показвайте парите, които сте теглили. След операцията приберете веднага Вашата 
карта и изтеглените пари и ги пребройте на сигурно място. 

• При необходимост нулирайте операцията. Ако установите нещо нередно по време на 
операцията, нулирайте я чрез натискане на клавиша ОТКАЗ (CANCEL), приберете 
вашата карта и отидете на друго устройство. 

• Вземете разписката. Ако сте заявили разписка, необходимо е да знаете, че тя съдържа 
информация за Вашата сметка и наличност. Ако желаете да я изхвърлите, по-добре би 
било преди това да я скъсате. 

177 Една покупка да не надвишава 50 лв. например. 
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уведомление/сигнализиране чрез SMS или електронно 
съобщение в реално време на мобилния телефон на  
съответния клиент или на посочен от него електронен 
адрес за всяко теглене на пари/заплащане на стока или 
услуга чрез карта178, движение по притежавана банкова 
сметка или справка за налични средства. Тази услуга 
предоставя възможност при извършена неправомерна 
трансакция пострадалият да реагира бързо за блокиране 
на картата/сметката. Изпращането на съобщението се 
регистрира и от мобилния оператор, което е допълни-
телно документиране на трансакцията. 

• Застраховане срещу неправомерно източване на средс-
тва. За допълнителна защита и спокойствие на ползвателите на 
ЕПИ все повече банки предлагат на клиентите си различни оферти 
за застраховки на средствата им в сметки, обслужвани с банкови 
карти. 

  
Учредяване на междубанкови сдружения с цел обединяване на 

усилията по противодействие на престъпността 
  

Главните предизвикателства в тази насока са свързани с неп-
рекъснато изменение и обогатяването на начините за “кражби на 
идентичност” (в частност “прихващане на пароли”) и престъпления-
та в сферата на онлайн банкирането. В отговор на това е създадена 
следната организация. 

• Българска асоциация за сигурност при картовите разпла-
щания (БАСКР), представляваща легален представител на банкови-
те институции в България по повод обмен на информация, различни 
форми на обучение, работа в екип по отношение разработване на 
стратегии за предприемане на превантивни мерки. 

Борбата с неправомерното използване на ЕПИ обединява бан-
ковите и кредитните институции, а отговорността за парите на кли-
ентите е основание да се премахнат до известна степен конкурент-

178 Или за такива над определена сума – например ОББ известява ползвателите на кредитни 
карти “Visa”,  издадени от банката, за извършените трансакции над 100 лева. Други банки 
предоставят възможност ползвателите на карти сами да изберат размера на сумата, над 
който да бъдат известявани. 
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ните бариери помежду им. Ръководствата на банки съвместно пла-
нират превантивни мерки срещу престъпните елементи, които пос-
тоянно усъвършенстват методите и техническите си нововъведения 
при извършване на престъпленията с ЕПИ.    

За информираността на българските банки по повод най-но-
вите тенденции в света в борбата срещу измамите с дебитни и кре-
дитни карти се грижи Българска асоциация за сигурност при карто-
вите разплащания (юридически легализирания в края на 2005 г. нас-
ледник на банковата неправителствена организация Национален ко-
митет за защита и превенция от измами с банкови карти). Банкер-
ският форум в първоначалния си вариант е създаден през ноември 
2001 г. от тогава членуващите във международните картови органи-
зации “Visa International” и “MasterCard” български кредитни инсти-
туции, членове на Асоциацията на търговските банки. По-късно към 
организацията се присъединяват и банките, издаващи American 
Express.  

В  банковите среди наричат организацията още Български 
фрод форум (БФФ). Съкратеното наименование идва от английс-
ката дума “fraud” – “измама”.  

В момента във Фрод форума участват над 20 български банки, 
които имат договори с трите международни картови организации и 
с българското национално картово дружество “БОРИКА”. На регу-
лярно провежданите тримесечни срещи на участниците в БФФ при-
състват и служители от Икономическа полиция и звената за БОП179, 
които научават от банковите служители за най-новите тенденции в 
мерките за сигурност, прилагани в развитите държави и в България 
от финансовите институции, обменят информация за последните 
технически новости и способи за неправомерни деяния на престъп-
ните групи с участниците във форума, стиковат действия по отно-
шение общите усилия за противодействие на престъпленията от раз-
глеждания вид180. Разрешават се възникнали въпроси при взаимо-

179 Служители на сектор 04 при отдел “ИП” на ГДКП участват активно в провежданите 
работни семинари на тримесечие на БАСКР, където съдействат за взимането на решения по 
конкретни казуси и случаи. 
180 На тези срещи освен участници от страна на банките картоиздателки има и 
представители на международните картови оператори “Visa”, “MasterCard” и “АMEX” и 
българския картови оператор “БОРИКА”. 
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действието между банките картоиздатели, БОРИКА и правоохрани-
телните органи във връзка с конкретни казуси.  

Една от полезните идеи, възникнали на тези срещи, е всички 
банкомати да бъдат снабдени с фотокамери. Макар снимките да не 
служат за доказателствен материал пред съда, те значително улесня-
ват разследването на престъпните актове. 

Все повече се затвърждава практиката да се провеждат органи-
зирани от БФФ обучения в екип: оперативни работници, разслед-
ващи полицаи, следователи, прокурори, съдии, банкови служители, 
тъй като работата на екипен принцип може да доведе до по-ефек-
тивен резултат при противодействието на престъпността с ЕПИ. 

 
§3. Полицейска превенция на престъпността  

с електронни платежни инструменти 
 
В условията на глобализация, успешното противодействие на 

престъпността с ЕПИ не може да бъде осъществявано ефективно 
единствено и само в рамките на отделна институция, структура или 
звено. То трябва да преставлява комплексните и целенасочени уси-
лия за борба с този вид правонарушения на банкови институции и 
сдружения, картови организации, ползватели на ЕПИ, правоохрани-
телни и правораздавателни органи, гражданско общество. Тук безс-
порно водещо и централно място заемат структурни звена на МВР. 

 
1. Структури в МВР, осъществяващи противодействие на 

престъпността, свързана с електронни платежни инстру-
менти 

• Отдел “Икономическа полиция” при ГДКП – в рамките на 
отдела функционира сектор “Финансво-кредитна система и 
застраховане”. Притежава разгърната структура в страната, като 
във всяка от 28-те ОДМВР и СДВР има ИП и съответен отговорен 
служител за престъпления, свързани с ЕПИ/банкови карти. Коорди-
нирането на тяхната дейност се извършва от отдел “Икономическа 
полиция” при ГДКП, който изпраща инструкции за работа и мето-
дики за разследване. От страната обратно се получава информация 
за случаи, по които започва разследване или има нужда от съдейст-
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вие/помощ от централата. 
• Сектор “Фалшификации” на направление “Икономика” 

при ГДБОП (в сектора е обособен екип “Неистински електронни 
платежни инструменти”). Работата и функционалните взаимоот-
ношения на центъра и структурите в страната се базират на същия 
принцип, както при ИП. Компетенциите им касаят противодействие 
на престъпления с ЕПИ, извършвани от организирани престъпни 
групи. 

• Други структури в МВР, чиято работа е с отношение към 
престъпността, свързана с ЕПИ, са следните. 

 Информационна служба при ГДКП, която обобщава по-
лучената информация за престъпления с ЕПИ от страната, 
очертавайки тенденциите за този тип престъпност в Бъл-
гария. 

 ДМОПС, която получава информация от сходни служби в 
други страни, с цел последващо координиране на евенту-
ални действия при необходимост на територията на две и 
повече държави по линия на международното оперативно 
полицейско сътрудничество. През структурата е съсредо-
точен целият канал на обмен на полицейска информация, 
относно извършвани престъпления с ЕПИ, провеждани по-
лицейски операции, разкрити нови способи за осъществя-
ване на престъпна дейност, задържани български граж-
дани и пр. 

 ГДГП и нейните териториални структури, доколкото 
работата им е свързана с контрола/предотвратяване и пре-
сичане на преноса през граница на подправени 
карти/заготовки за карти, технически средства и необхо-
димата информация за изработката на фалшификати и ли-
цата, представляващи оперативен интерес в този аспект. 

    
2. Информационно обезпечаване 

Качественото обслужване на обектите по дадена линия от ОР, 
включително по ЕПИ, е в пряка зависимост от обема и характера 
на постъпващата информация и диапазона/разнообразието на 
съответните източници.  
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По отношение на превантивната работа, с особена важност е 
получаването на изпреварваща информация от всякакво естество – 
за уязвими места и дейности в обслужваните обекти, слабости в ор-
ганизацията им на работа, за функционирането на банковия сектор 
като цяло, тенденциите на престъпността в тази сфера, IT нововъве-
дения в България и по света и пр. Ето защо с първостепенно значе-
ние е осигуряването на непрекъснат поток информация от всички 
възможни източници. 

• Видове информационни източници 
 Лична издирвателна дейност на ОР – при нея е необхо-

димо тясно сътрудничество на работещите по линия на 
банковите карти служители на МВР с финансовите инсти-
туции, от които зависи получаването на първоначално не-
обходими данни и изпреварваща информация. При посе-
щенията на обслужваните от ОР обекти, трябва да се про-
веждат обстойни разговори и беседи с различни категории 
служители на съответната банка. Установяването на дове-
рителни отношения с някои от тях спомагат за детайлното 
запознаване с развиваните дейности, слабите места от 
криминогенна гледна точка, добиването на обективна 
представа за оперативната обстановка в обекта. Тези кон-
такти също улесняват и ориентират ОР за усвояването на 
действащото законодателство в банковия сектор по отно-
шение ЕПИ, спомагат за своевременното запознаване с 
промените в нормативната база. 

 Оперативни материали, събирани по линия на престъп-
ления с банкови карти – концентрирането на добитата чрез 
лична издирвателна дейност информация и всякаква друга, 
свързана с банките и ЕПИ информация, преценена от ОР 
като значима, в писмен вид в информационнен масив, пре-
доставя възможност за последващи справки при необходи-
мост от ОР и за въвеждане в работата на новопостъпили слу-
жители. Представлява интерес и може да послужи на други 
категории служители на МВР, които работят по тематиката 
(изготвящи анализи за престъпността например). 
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 Архивни оперативни материали за престъпления, свър-
зани с ЕПИ – в зависимост спецификата на всеки отделен 
случай, начина на водене на делото, представянето на съ-
битията и фактите по даденото престъпление, допринася 
делата от криминологична гледна точка да са носители на 
ценна информация. На нейна база ОР са в състояние да 
набелязват и прилагат подходящи превантивни действия 
при съпоставими към описаните в делото ситуации.    

 Специализирани информационни масиви/бази данни на 
МВР. Макар предназначението на картотеките да е основ-
но за обслужване на нуждите за разкриване на престъп-
ления и документиране на престъпна дейност, в някои 
случаи, особено по отношение на индивидуалната преван-
тивна дейност и предотвратяването на престъпления, при-
бягването до справки с тези източници е в полза на пред-
приеманите от ОР последващи превантивни мерки181. 

181 Някои примери за съществуващи или в процес на изграждане локални бази данни, чиято 
информация може да подпомогне превантивната работа на ОР: 

• ИИС “Справки” на “Граничен контрол”, която позволява справки за пътувания на 
лица – за определен период по часове и дати, съответно влизане/излизане през ГКПП. 

• В ГДБОП, сектор “Фалшификации”, се събира и систематизира всякаква оперативно 
значима информация за лица и фирми, извършили опити за престъпления с банкови 
карти или довършени такива. Създадена е и се експлоатира локална база данни/кар-
тотека, в която се вкарва и обработва информация за оперативно интересни лица, 
обекти, засечени до момента, както в България, така и в чужбина, и други свързани с 
престъпността с ЕПИ данни.  

• В същата структура се събират и систематизират неистински банкови/разплащателни 
карти (местни, международни, местни за други държави) – представляват огромно 
количество подправени (неистински и преправени) банкови карти, вкл. “бели плас-
тики”. Специалистите от екип “Неистински ЕПИ” на сектор “Фалшификации” при 
ГДБОП класифицират по отделни признаци тези карти вече в продължение на ня-
колко години. Идеята им е създаване на картотека на видовете карти/фалшификати, 
която значително би улеснила практическата работа, както по превенция, така и по 
разкриване на престъпления, свързани с ЕПИ. На настоящия етап обаче липсата на 
ресурс (технически, финансов и кадрови) пречи на реализацията на тази заложена за-
дача. 

• Подобна идея в същото звено има и по отношение създаване на “карта на маршру-
тите” –  по време (дата, час, минута) и манипулирани АТМ, по отделни райони, като 
на базата на последващо окрупняване на отделните трасета да се пресъздаде цялост-
ната картина/характеристика на движението/използването на фалшиви банкови карти, 
съответно проследяване активността на ОПГ и локализирането им. 

• Компетентните служители в ГДБОП, сектор “Фалшификации” са застъпници и на 
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 Материали от вътрешноведомствени проверки на обс-
лужваните от ОР обекти – съдържащата се в тях информа-
ция за установени нарушения и/или престъпления, извър-
шени както от служители на финансовата институция, така 
и от външни лица, са ценен източник на информация по 
отношение конкретните причини и условия, благоприятс-
твали реализирането на неправомерните актове. Тези ма-
териали спомагат пряко за дефинирането на специфичните 
в случая криминогенни фактори и съответно набелязва-
нето на подходящи за неутрализирането им превантивни 
мерки.  

 Материали от проверки, справки, изготвени аналитич-
ни и други документи за банковите институции и ЕПИ 
от управление “Банков надзор” при БНБ, Национален 
картови оператор “БОРИКА”182, международни карто-
ви организации и др. Разнообразието и възможностите за 
извличане на информация за целите на превенцията са 
много и от различно естество. 

 Материали и резултати от митнически проверки. От 
проучените при изследването източници се вижда, че ИП 
често комуникира и получава информация от отделни 
звена на митническата администрация. Същите контроли-
рат влизането/излизането през КПП на лица и превозни 
средства и съответно следят за наличие на рискови съоб-
разно извършването на престъпления с ЕПИ предмети –  

идеята за създаване на картотека на засечените лица (с изяснена/неизяснена самолич-
ност) по фотоснимките на банкоматите, и съответно, въвеждане на система за разпоз-
наване по фотоснимка на “теглячите”, което от своя страна би довело до достигане на 
по-висшестоящи лица в престъпната йерархия. Посочват обаче, че на този етап това е 
невъзможно най-вече поради нежеланието за съдействие в тази насока от страна на 
банковите институции. Като коректни в това отношение цитират Банка ДСК, регу-
лярно подаваща информация от камерите на АТМ (заснети лица, осъществяващи не-
правомерни тегления). Такъв масив би бил особено полезен по отношение обратната 
връзка – дадена банка съобщава, че е бил манипулиран банкомат, а от МВР уведомя-
ват за самоличността на извършителя. 

182 Например, при установяване на всички банкомати на територията на страната, както и 
стопанисващите ги банки, включително последваща актуализация. За целта първоначално 
при стартирането на работата на оператора, от БОРИКА е изпратен до всички началници 
на РЗ “Полиция” при ОДМВР в страната списък на банкоматите в България, свързани към 
авторизационната система на дружеството.   
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електроника, USB-памети, CD, лаптопи, мобилни видео-
камери, миникамери, пластмасови материали (евентуални 
пластмасови заготовки за “бели пластики”), пластики с 
размери на банкови карти, платки, четци и пр.183.  

 Материали от проведени форуми, семинари184 и различ-
ни обучителни и квалификационни форми185.Особено 

183 През ноември 2007 г. е задържано техническо средство, представляващо пластмасов 
жлеб, снабден с микроключе и множество електронни компоненти – магнитна глава, 
монтирана непосредствено до процепа, схема за усилване и обработка на сигнала от маг-
нитната глава, микроконтролер с вградена памет и слот за батерии 1,5 V, със съответните 
такива, тип таблети – 8 броя. Устройството, задържано при рутинната проверка на мит-
нически служител, се оказва скимер.  
     Друг случай, от април 2009 г. касае подаден сигнал за задържани от митнически инспек-
тори от ГКПП “Калотина” фалшиви лични карти и принадлежности за кражба на данни от 
банкови карти. Нарушението е установено при щателна митническа проверка на автобус, 
пътуващ по редовна линия от България за Испания. Двете видимо неистински лични карти 
са открити в ръчния багаж на шофьора на автобуса. След разговор с митническите служи-
тели той доброволно посочил тайник в купето на автобуса, откъдето извадили облепен с 
тиксо пакет. Оказало се, че пакетът съдържа четец за банкови карти, две клавиатури за 
банкомат и найлонови пакетчета с метални пластини за клавиатурите [88]. 
184 Полезни откъм информационно захранване в превантивен аспект са мероприятия, 
запознаващи със състоянието на изследвания тип престъпност за даден регион/държава в 
Европа. Такъв е например проведеният  през март 2007 г. в гр. Велинград семинар “Измами 
с кредитни карти и платежни инструменти” . Същият е организиран от федералната 
криминална служба на Висбаден, Германия по инициатива на ФР Германия и акцентира 
върху противодействието на престъпността с банкови карти, като детайлно представя: 
• структурата и организацията на работа на немската полиция; 
• законодателната рамка в Германия (наказателни нормативни актове)/съпоставка с бъл-

гарското законодателство; 
• ситуационен анализ на престъпността с банкови карти в Германия; 
• конкретни случаи, имащи връзка с престъпността по линия на сътрудничест-

вото/взаимодействието “Германия–България” и обратно; 
• специфика на манипулирането на банкомати; 
• особевни форми на проявление на престъпността с банкови карти; 
• основни видове банкови/разплащателни карти/демонстрации на защитните им еле-

менти; 
• възможности за подобряване на сътрудничеството. 

   Всичко това е представено чрез лекции в различни блокове от служители в криминалната 
служба и пряко работещи по измами с ЕПИ, и филмови материали за начина на действие и 
организацията в примерна/симулирана престъпна група, която извършва такъв вид прес-
тъпления. Форумът финализира с дебат, при който се осъществява обмен на опит, на-
блягащ на начина на събиране на годни доказателствени средства. Немският опит показва 
необходимостта от постоянно взаимодействие между прокурор, разследващ и полицейски 
служител, с цел ефективност на наказателния процес.  
185 Например, през 2007 г. е проведен обучителен семинар в НСлС на тема “Престъпления 
в кибернетичното пространство и методи за тяхното разследване”. Участници в него са 
прокурори, следователи, служители от ОИП при ГДКП, ГДБОП, ОДМВР, СДВР, ИКТ-
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ползотворно се оказва обучението чрез онагледяване на 
способите за извършване на престъпни деяния. На семинар 
на БФФ през 2004 г. е показан филм за начина на действие 
и организацията в примерна престъпна група, която из-
вършва такъв вид престъпления. Представители на карто-
вите организации “АМЕХ” и “Visa” демонстрират елемен-
тите на защита на картовите си продукти. Също така са 
разпространени набор материали, предназначени за обуче-
ние/разширяване на познанията в тази насока на ОР – бро-
шури, дипляни, компактдискове с нагледна информация. 

 Сигнали за извършени престъпления, опити за осъщес-
тяване на неправомерни деяния с ЕПИ (вкл. сигнализи-
ране за предпоставки за извършване на такива) от: 
 банкови служители, когато вследствие на служебните 

им компетенции им стане известно извършването на 
престъпление, нарушение или наличие на причинии и 
условия за  извършването на такива; 

 длъжностни лица от институции с отношение към 
разплащанията с ЕПИ (структури на БНБ, БОРИКА, 
картови центрове и др.), когато в хода на служебните 
им задължения са узнали за нередности, за които пре-
ценяват, че е необходимо да бъдат уведомени правоох-
ранителните органи; 

 физически и юридически лица – освен ползватели на 
ЕПИ, това могат да бъдат търговци, сключили договор с 
банка за приемане на плащания чрез ПОС терминал [30, 
3–4]. Същото важи и по отношение на граждани, 
станали неволни свидетели на престъпен акт, опит за 
такъв или наличие на подходящи условия за осъществя-

МВР, преподаватели от АМВР. Сутрешните сесии представляват теоретична подготовка, а 
следобедните – практически занимания по конкретни казуси, при които се работи в екипи 
от по 5-6 души от различните институции. Мероприятието приключва с изготвяне и 
предоставяне на участниците на печатни материали: набор от изнесените лекции, извадки 
от съотносимата нормативна база, полезна информация за видовете карти, АТМ и 
стопанисващите ги банки. За отбелязване е, че принос към форума имат конкретни фи-
нансови институции – банка “Биохим” и Българо-американска кредитна банка, финанси-
рали изготвянето на предоставените печатни материали. Тези набори представляват по-
лезна основа, която участниците могат да използват в бъдещата си практическа работа.  
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ване на престъпления с ЕПИ186.   
 Жалби за престъпления, свързани с ЕПИ от граж-

дани/пострадали лица (вкл. юридически) – картодържа-
тели или ползватели на други видове ЕПИ. В категорията 
на юридическите лица, освен тези, които осъществяват фи-
нансови трансфери и разплащания с ЕПИ и са станали 
жертва на престъпен акт, влизат и банки, пострадали от 
неправомерни действия. При жалби от страна на банки, 
респективно жалбоподателите са техни служители, като 
основно това са длъжностни лица, които по повод изпъл-
нение на служебните си задължения са установили 
(станало е тяхно достояние) извършването на престъпле-
ние спрямо институцията, в която работят. 
   В зависимост от това до кого е подадена жалбата – МВР 
или органите на прокуратурата, същите са оформени като 
полицейски или прокурорски преписки. Прецизното им 
изготвяне допринася изнесените в тях данни и факти да 
насочат запознаващите се впоследствие ОР към съществу-
ващи криминогенни фактори в сферата/обекта, в който е 
осъществен неправомерният акт, и съответно набелязване 
на подходящи превантивни мероприятия за в бъдеще. 

 Следствени дела – като се има предвид, че НСлС извър-
шва разследване на някои случаи на престъпления, свър-
зани с ЕПИ с фактическа и правна сложност и с междуна-
роден елемент, се наблюдават примери, от които служите-
лите на МВР могат да извлекат полезна информация по 
отношение факторите, благоприятствали престъпленията, 
описани в делото. 

 Публикации в средствата за масово осведомяване – пре-
сата и електронните медии винаги са представлявали це-
нен източник на захранване с информация за целите на 

186 Например, гражданин от кв. “Обеля”, гр. София, подава сигнал до съответното РУМВР, 
че банкомат на Банка ДСК е разположен изключително неудачно – на безлюдно, неосве-
тявано нощем място, с възможност за бързо оттегляне на извършител при евентуално прес-
тъпление. В хода на  предприетите мерки от страна на полицията става ясно, че са налице и 
жалби на картодържатели, чиито разплащателни инструменти са манипулирани на същия 
АТМ (архив на отдел “ИП” при ГДКП).  
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превенцията. По отношение на престъпността, свързана с 
ЕПИ и съответно превенцията спрямо нея, преимущество 
и приоритет в помощ на превантивната работа на ОР има 
световната компютърна мрежа “Интернет”. Чрез предоста-
вените от нея възможности за бързи справки от всякакво 
естество, обогатяване на познанията за ЕПИ в различни 
насоки, запознаване с публикувани материали за тенден-
циите на престъпността, появата на нови способи за осъ-
ществяване на престъпни актове и т.н., интернет се очер-
тава като източник от първостепенна важност187. 

• Състояние на осъществяваното информационно осигу-
ряване 

За наличие на сериозни трудности, свързани с информационно-
то обезпечаване, свидетелстват резултатите от проведената със слу-
жители анкета. На въпрос за проблемите, които съществуват при осъ-
ществяване на превантивната дейност по отношение престъпността с 
ЕПИ, най-голям е делът на отговорилите (62,1%)188, че не могат или 
трудно получават изпреварваща информация, която да дава въз-
можност за недопускане извършването на замислени или подготвяни 
престъпления или за осъществяване на друга форма на превенция. 

За трудности по получаването на оперативно стойностна ин-
формация за нуждите на превантивната работа може да се отсъди и 
по значителния размер отговорили – 48,5%, че сериозна пречка за 
извършване на превантивни мероприятия  представлява липсата на 
система за обмен и съхраняване на информация с превантивна 
стойност с банкови и други свързани с ЕПИ институции. Същото 
твърдят една четвърт от запитаните (24,2%) по отношение инфор-
мационния обмен с чуждестранни полицийски служби, Интерпол и 
Европол.  

187 Особено полезен е например при проучване на дейността на банковите институции в 
България и видовете продукти (ЕПИ), които те предлагат на потребителите. Също на дей-
ността на небанкови институции – издатели на разплащателни карти на българския пазар 
(такава е например BRS – компанията – издател на кредитната небанкова карта “Euroline”), 
изследване на видовете клиентски услуги, които предлагат и начина им на функционира-
не/работа. 
188 Процентите надхварлят 100 поради посочване на два и повече отговора.  
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Проучените от изследователския колектив материали (справ-
ки, анализи, оперативни материали, архивирани оперативни дела) 
подкрепят до известна степен твърденията за недостатъчно количес-
тво на информацията за целите на превенцията, предоставяна от 
банки.  

Налице е недостатъчна практика картовите центрове на отдел-
ните търговски банки да изпращат информация за различни право-
нарушения/опити за такива (неправомерни тегления, компромети-
рани АТМ и ПОС, задържани в банкоматите фалшиви карти, съмни-
телни трансакции) до отдел “ИП” при ГДКП, ГДБОП и едновре-
менно с това до регионалните структури в страната, с цел бързина 
на разследване/предприемане на превантивни мерки и координиране 
на  действията на различните служби189. 

Недостатъчно застъпени в практиката контакти и взаимодейс-
твие се наблюдават и в обратната посока, когато банкови институ-
ции се обръщат с молба за съдействие и информационно захранване 
от различни звена на МВР. В някои случаи потокът информация е 
двупосочен – правоохранителните органи се уведомяват относно 
налични данни, от своя страна обогатяват информацията и инфор-
мират банката, подала сигнал190. 

Като най-коректна по отношение подаването на информация 
се представя Банка ДСК, за която в архивите на отдел “Икономичес-
ка полиция” при ГДКП и ГДБОП са налични редовно изпращани 
информации за установени манипулирани банкомати и карти (вкл. 

189 Пример за добросъвестно подаване на информация е подаденият през 2007 г. сигнал от 
главен специалист от отдел “Управлен ие на риска” при Картови център на “Дайнърс клуб” 
до отдел “ИП” при ГДКП относно установена престъпна дейност посредством използване 
на софтуер – програма вирус “Троянски кон”. Същата бива инсталирана в компютри на 
физически и юридически лица – клиенти на банки, ползващи интернет банкиране, след 
което въпросната програма копира кодове за достъп на клиентите до съответните им 
банкови сметки през интернет и съответно започва пренасочване на финансовите им 
средства с цел тяхното неправомерно усвояване. 
190 Например, сигнал от ТБ ЦКБ АД до отдел “ИП” съдържа информация за извършени 
трансакции със скимирани карти, които по преценка на финансовата институция най-ве-
роятно са компрометирани на АТМ – нейна собственост, при офиси “Орлов мост” и “Мла-
дост 4”. С цел изясняване на обстоятелствата, от банката молят за съдействие относно 
информация за времето (дата/дати и час) на компрометиране на банкоматите, като при 
наличието на такава изискват предоставянето на разпечатки за всички използвани банкови 
карти на съответните дати, вид на операцията, извършена с тях (теглене, проверка за 
наличност, отказ на услуга след вкарване на картата) и пр. 
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материали, предоставяни на електронни носители), както и инфор-
мации за новости в областта на ЕПИ, нови способи за осъществя-
ване на престъпни актове.  

Във връзка с изразеното негативно мнение за международния 
обмен на информация обаче, изводите от проучените при изследва-
нето данни не съответстват на обобщеното анкетно виждане.    

Установено е коректно и регулярно обменяне на информация, 
свързана с противодействието на престъпността с ЕПИ (но доста 
еднотипно, основно по отношение на банкови карти – скимиране и 
неправомерно теглене от банкомати)  в международен план, проти-
чащо по различни канали. 

Обменът с Интерпол и Сикрет сървис се осъществява чрез 
офицерите за връзка, които подават информация за задържани лица – 
български граждани, отправят искания във връзка/относно про-
веждане на полицейски операции или оказване на съдействие по 
конкретни случаи. Документацията свидетелства за голяма инициа-
тивност от страна на чуждестранните офицери – искания за съдейс-
твие или съвместни действия и операции, както и информации за 
задържани лица постъпват много често от други страни до България 
(респ. компетентните структури в МВР)191. 

Сигналите от чуждестранни партньори за придобити данни за 
извършване на престъпления, постъпващи в сектор 04 на отдел 
“Икономическа полиция” при ГДКП от МВнР и Интерпол (бюрата 
на отделните му седалища), са регулярни и съдържат информация за 
задържани или осъдени български граждани, извършили престъпле-
ния с банкови карти192. Най-често тя е за използване на неистински 
карти в магазини или на АТМ с цел незаконно усвояване на финан-

191 Практиката изобилства с многобройни отправени запитвания от  регионални бюра на 
Интерпол в градовете Прага, Белград, Будапеща, Берлин, Мадрид, Париж, Лион и др. Та-
кова е например запитване от 2007 г. от Интерпол – гр. Висбаден, до ОИП, в което се съ-
общава, че се води разследване по подозрения за незаконно копиране на банкови карти и 
теглене на суми от сметки на немски граждани, пребивавали в Несебър и Слънчев бряг.   
192 Например, за първото тримесечие на 2007 г. в сектор 04 са постъпили над 15 съобщения 
за установени или задържани български граждани в различни страни. В тази връзка ОИП е 
оказал съдействие на сродни полицейски служби в чужбина, като същевременно е разпо-
редил на СДВР и ОДМВР в страната да извърши проучвания по местоживеене и да ги 
включи към активния криминален контингент. Изпратени са и над 20 специализирани 
съобщения за разпознаване на засечени лица при извършване на престъпления с банкови 
карти с оглед установяване самоличността на извършителите. 
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сови средства от карти на чужди граждани. Има и случаи на монти-
ране на устройства с цел незаконно копиране на информация от 
банкови карти при използване (добросъвестно от картодържателите) 
на банкомат. По постъпващата информация за лицата отдел “ИП” 
периодично изготвя и изпраща писма до съответните ОДМВР за из-
вършване на проучване по местоживеене, като за определени лица 
се уведомяват и структурите за БОП.     

Също така, чрез посредничеството на Дирекция “Международ-
но полицейско оперативно сътрудничество” се осъществява обмен 
на данни с Европол, сектор  “SC6”, обобщаващ цялата налична ин-
формация относно фалшиви ЕПИ. Структурата разполага с Ана-
литичен работен файл/терминал (АРФ), който се отнася само за бан-
кови карти193. АРФ разполага с висококвалифицирани експерти в 
областта на разплащанията с ЕПИ и неправомерните деяния, свър-
зани с тях, които от своя страна подържат връзки със специалисти 
от водещите картови компании “Visa”, “АМЕХ”, “MastеrCard”. АРФ 
има мобилен офис, съдържащ цялата база данни, който при необхо-
димост оказва на конкретно място необходимата помощ от инфор-
мационно захранване и съдействие по този повод. От септември 
2008 г. България също е член-потребител на този файл. 

Получаване на данни от чуждестранни партньори се осъщест-
вява и чрез провеждане на работни срещи по линия на международ-
ното сътрудничество. Такава е например срещата,  проведена по 
инициатива на  представител на британската Служба за борба с ор-
ганизираната престъпност (SOCA) със служители на сектор “Фал-
шификации” при ГДБОП, на която същите са запознати с актуални 
изменения по отношение състоянието на оперативната обстановка 
по повод извършване на престъпления с банкови карти. 

Обмен на информация, обучение и интеграция за целите на 
превенцията се извършва и в рамките на Инициативата за сътруд-
ничество в Югоизточна Европа (SECI/Southeast European Cooperative 

193 Установената свързаност на престъпленията с ЕПИ с дейността на ОПГ и мрежи, 
действащи на национално ниво и в трансграничен план, е причина в рамките на ЕВРОПОЛ 
да бъде създаден АРФ Терминал, по който всички заинтересовани правоохранителни 
структури на държави членки на ЕС да осъществяват информационен обмен и да вза-
имодействат. От българска страна опълномощена структура да извършва това е ГДБОП и 
по-специално екип “Неистински ЕПИ” при сектор “Фалшификации”.   
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Initiative). Дейността на SECI се състои в насърчаване сътрудни-
чеството сред своите членове (Албания, Босна и Херцеговина, Бъл-
гария, Хърватска, Гърция, Унгария, Молдова, Румъния, Словения, 
Македония, Турция, Федерална Република Югославия), създаване 
на нови възможности за комуникиране между тях и подпомагане на 
тяхното интегриране в Европейските структури. SECI допринася за 
координирането и подчертаването на особеностите на всеки регион, 
идентифицира и създава липсващите връзки. 

През октомври 2004 г. SECI създава Работната група по фи-
нансови и компютърни престъпления, съобразно която се обособя-
ват пет специализирани работни подгрупи – за фалшификации на 
валута, за измами с банкови карти, за киберпрестъпления, за кражба 
на интелектуална собственост и за пране на пари.  

Информационните способи и организирани мероприятия в 
рамките на SECI са много и разнообразни194. 

Съществен е делът на отговорилите анкетирани (19,7%), че 
имат проблеми при осъществяване на превантивна дейност вследс-
твие неефективния вътрешен обмен на информация/липсата на вът-
решна система (между полицейските структури) за обмен и съх-
раняване/движение на информация. 

В този случай не могат да се направят категорични заключения 
за обективността на твърденията им. От една страна, те се оповерга-
ват от информацията, проучена в хода на изследването в архивите 
на отдел “ИП” при ГДКП и сектор “Фалшификации” при ГДБОП. 
Материали там свидетелстват за следното.  

 Вътрешен обмен на информация от всякакво естество, 
преценена като значима по проблематиката. Напри-

194 Например, през 2005 г. от център „SECI” е организиран курс с фокус върху компю-
търните и финансови престъпления. Дванадесетте страни членки имат различни правни 
рамки, различни правоприлагащи структури и процедури по отношение престъпленията с 
ЕПИ и киберпрестъпленията. Затова преди обучителния курс, от организаторите е раз-
пратен въпросник до участниците в мероприятието с цел проучване на организацията и 
практиката във всяка страна, на базата на което да се разработят вариантите/проекти за 
обучение в рамките на Работната група по финансови и компютърни престъпления, като 
същевременно на този стадий проектът е отворен за всякакви предложения и коментари. 
Така, съобразно нуждите и потребностите на всяка страна се осигурява предоставяне на 
актуална информация и специализирано обучение в областите на петте работни подгрупи 
от висококвалифицирани експерти от Европа и САЩ. 
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мер, структурите за БОП в страната имат задължението да 
предоставят информация на централата (ГДБОП), а тя от 
своя страна осъществява обратна връзка и методическо 
ръководство на съответните си структури. В ОДМВР се 
изготвят и изпращат до ГДБОП справки (обикновено регу-
лярно на тримесечие по електронната поща), съдържащи 
информация за приключили преписки по полицейски про-
верки и полицейски производства, относно засечени или 
задържани лица, извършили престъпления по чл. 249 и 246 
от НК, лица срещу които са водени такива, основание за 
воденето им и др.  

        Отдел “Икономическа полиция” при ГДКП също под-
държа регулярни контакти и обменя информация с ИП в 
цялата страна. Съдейства при необходимост при решава-
нето на определени задачи и трудности, възникнали при 
противодействието на престъпността, свързана с ЕПИ, в 
отделни ОДМВР. Получената оперативно ценна информа-
ция в ОИП от съответните СИП при СДВР и ОДМВР в 
страната, която касае случаи, свързани с изготвяне и из-
ползване на неистински банкови карти в различните регио-
ни, се систематизира, анализира и обобщава в централата 
и се подава за ползване по обратния път в страната. 

        Отдел “Икономическа полиция” също редовно подава и 
информация към съответното ОДМВР във връзка със засе-
чени и задържани български граждани в чужбина с обви-
нения за извършени престъпления, във връзка с ЕПИ. 

 Приоритетна работа по престъпления, свързани с 
ЕПИ и вътрешния обмен на информация за тях. Напри-
мер, през 2007 г. един от основните приоритети в плана за 
работа на сектор 04 на отдел “Икономическа полиция” при 
ГДКП е засилена работа по линия “Престъпления с бан-
кови карти”, вкл. обмена на информация, координирането, 
контролирането и оказването на методическа помощ при 
извършването на ОИМ и явни мероприятия на ИП в 
страната по тази линия. Документацията за съответния 
период в архива на структурата свидетелства за активна 
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работа в съответствие с така поставения приоритет. 
 Изготвяне и предоставяне на различни информационни 

материали – обзори, справки195, информации, брошури, 
методични пособия и др. Практика е например, при реали-
зация на характерни случаи, свързани с престъпления с 
ЕПИ, компетентни служители да изготвят обзори във 
връзка с тях, които своевременно да се разпространяват в 
териториалните структури196.  

В тази връзка, по поръка на Асоциацията на полицейските на-
чалници, АМВР сформира авторски колектив за изготвяне на Мето-
дика за разкриване и разследване на престъпления с електронни 
банкови карти. Същата е издадена през декември 2006 г. и е предос-
тавена на СИП и БОП при ОДМВР в страната за ползване. 

 
3. Състояние на полицейската превантивна дейност 

 В началото на ХХІ век в повечето държави на Северна 
Америка и Западна Европа банковите карти са вече неизменна част 
от живота на гражданите. В България ситуацията е доста по раз-
лична поради обективната причина, че не е развита повсеместна 
система за приложението им – през 2003 г. в страната ни са инста-
лирани само 1073 банкомата, а броят на ПОС терминалите в тър-
говската мрежа е едва 3007. Също така, преобладава броят на изда-
дените дебитни карти. Поради това банковите карти се използват 
предимно за теглене на пари в брой, като за всекидневно пазаруване 
те са все още неприложими. 

Към съответния период (2000–2003 г.) слабото разпростране-
ние на ЕПИ обуславя малкия брой престъпления, свързани с тях. В 
повечето случаи на осъществени престъпни актове, потърпевши са 
чужди граждани, временно пребиваващи в България. Затова до този 

195 ОИП при ГДКП обобщава събраната през конкретна година информация по линия на 
банковите карти в подробни справки и ги изпраща до СДВР и ОДМВР в страната за сведе-
ние. 
196 Такъв е случаят с характерно неправомерно усвояване на средства от шест броя банкови 
карти, за който служители от сектор “Финансово-кредитна система и застраховане” при 
ОИП-ГДКП изготвят и разпространяват обзор през 2007 г. с цел обучение на състава в 
страната за начина на противодействие на подобен вид престъпления (архив на отдел “ИП” 
при ГДКП).  
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етап превантивната работа на полицейските структури е доста 
ограничена и се извършва предимно по реномирани хотели и рес-
торанти, приемащи заплащане на предлаганите услуги с банкови 
карти, и в районите на черноморските ни курорти. 

По същото време, прогностичните очаквания за нарастване 
броя на ЕПИ на базата на чуждия опит и изразената тенденция за 
налагането им като основни разплащателни инструменти в световен 
аспект са повод правозащитните органи в България да отговорят 
изпреварващо на нуждите от превенция и разкриване на такъв 
род престъпления. Затова служители на ГДКП (от сектор “Финан-
сово-кредитна система и застраховане” към отдел “Икономическа 
полиция”) и ГДБОП (от сектор “Фалшификации” към направление 
“Икономика”) предприемат активни действия в тази насока. Започва 
приоритетна работа по диференциране, обобщаване и анализ на по-
стъпващата информация за престъпления, свързани с банкови карти/ 
респ. ЕПИ. Създават се или затвърждават контакти с различни по 
функционалните им задължения структури и институции (включи-
телно чуждестранни) с отношение към проблематиката.  

Оптимизира се организацията на работата в отделните 
звена в страната, като за относително кратко време през 2003 г., съ-
образно указанията и методическото ръководство на сектор “Финан-
сово-кредитна система и застраховане” при ОИП, повсеместно (ОД-
МВР и СДВР) се обособява линия на работа конкретно по прес-
тъпления с банкови карти. За нея отдел “Икономическа полиция” 
(сектор “Финансово-кредитна система и застраховане”) изготвя и 
поддържа актуален списък на служителите, които я обслужват.  

Причина за повишената интензивност на работата по линия 
“Финансиране, изготвяне и използване на фалшиви банкови карти” 
в сектор “Фалшификации” към ГДБОП е установевената в началото 
на 2003 г. засилена активност на престъпни групи (наши или меж-
дународни, с участието на български граждани) в Западна Европа, 
Америка и Южна Африка. Действията на служителите в сектора по 
отношение систематизирането на постъпващата информация и орга-
низацията на работа с териториално подчинените им структури са 
аналогични на тези в ОИП. 

Предприетите стъпки са основата, от която се развива по-ната-
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тъшната работа на двете водещи звена от структурите на МВР по 
превенция на престъпността от разглеждания тип. 

• Специално-криминологична превенция на престъпност-
та, свързана с електронни платежни инструменти 

В най-общ смисъл превенцията на престъпността с ЕПИ обх-
ваща  дейността на всички свързани с безкасовите разплащания 
държавни структури и органи, финансови институции, икономичес-
ки субекти (юридически лица, приемащи, осъществяващи или опо-
средстващи финансов трансфер чрез ЕПИ), отделни граждани (най-
вече картодържатели) по отстраняване или неутрализиране на кри-
миногенните фактори, благоприятстващи неправомерни действия с 
отношение към ЕПИ. 

Ключова роля в този сложен комплекс от действия и взаимоот-
ношения заемат органите на МВР и по-специално икономическите 
структури на ГДКП и тези за БОП, като превантивната им функция 
е нормативно възложена от ЗМВР и представлява важна част от ця-
лостния процес на оперативното обслужване на обектите. 

Анализът на данните от анкетата сочи специално-криминоло-
гичната превенция, т.е. превантивната дейност на равнище разкри-
ване и отстраняване на специфичните причини и условия, като най-
подходяща и резултатна превенция, със сравнително най-големи 
възможности за приложение по отношение на изследвания тип прес-
тъпност. Най-голям е делът на ОР (68,2%), които посочват, че са 
осъществили превантивна дейност в тази насока (за сравнение, ОР, 
провели индивидуална превенция, са 42,6%, предотвратили замис-
лени или подготвени престъпления – 14,5%). 

Посочват се и конкретните действия по неутрализирането или 
отстраняването на установените криминогенни фактори. 

 Провеждане срещи и беседи с ръководни длъжностни 
лица от оперативнообслужвания обект, от които зависи 
огроничаването или отстранянането на благоприятните за 
престъпления с ЕПИ фактори (24,2% от ОР)197. Това са 
разговори с ръководители на отделни банкови институции, 

197 Процентите по отделни видове и форми на превенция надхвърлят 100 поради посочване 
на повече от един отговор. 
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на техните картови отдели, на звена по сигурността, кло-
нове и офиси198. Типичен пример за превантивни беседи от 
този вид са разговори, при които ОР поставят въпроси по 
отношение липсата на видеонаблюдение на рискови бан-
комати или неудачното им разположение. При провежда-
ните срещи, в зависимост от естеството на проблема, в ня-
кои случаи могат да присъстват и други служители (от зве-
ното по сигурност към съответна банка например). 

 Срещи и беседи с определени групи служители на фи-
нансовите институции, с отношение към предприемането 
на превантивни мерки199 (16,7%) – служители  от  дирек-
циите “Картови център” на отделните банки200, админис-
тратори, обслужващи компютърните мрежи, служители, 
обслужващи АТМ201, служители по сигурността в банките, 
счетоводители, супервайзъри, служители от охранителни-
те им групи/ звената им по сигурност. 

 

198 От проучената при изследването информация се вижда, че например, работещите по 
линията служители от ОДМВР-Кюстендил през 2007 г. са провеждали работни срещи с 
директори и управители на клонове и офиси на банковите институции на територията на 
ОДМВР с цел уточняване параметрите по своевременното получаване на изпреварваща 
информация, информация при установяване случаи на използване на неистински платежни 
инструменти, а също и набелязване на съвместни действия по отстраняването на фактори, 
благоприятстващи извършването на престъпления. 
199 Например, служители на ИП при ОДМВР-София през 2007 г. провеждат работни срещи 
на регионално ниво с представители на банки картоиздатели с цел набелязване на съвмест-
ни мероприятия за противодействие (вкл. превантивни мерки) на извършването на прес-
тъпления по линията – отстраняване на фактори, благоприятстващи неправомерни деяния 
от изследвания вид. 
200 Например, служители от сектор “Финансово-кредитна система и застраховане” на ОИП 
при ГДКП през 2006 г. са провели множество срещи със служители на Националния кар-
тови оператор “БОРИКА”, Картови център (КЦ) на ТБ Банка ДСК АД, КЦ на ТБ “Булбанк” 
АД, КЦ на ТБ ПИБ АД, КЦ на ТБ ОББ АД, както и с картовите центрове на банки изда-
телки на банкови карти, които използват услугите на БОРИКА. Контактите са осъществени 
с оглед запознаване с работещите в центровете служители с цел осигуряване на бърза 
връзка при необходимост и съответно бързо получаване на качествена информация. 
201 През 2007 г. в процеса на обслужване на АТМ на територията на Ловеч и Троян служи-
тели на ПИБ откриват 12 броя пластмасови подобия на карти и подават сигнал до компе-
тентните органи на МВР. При провеждането на беседи от служители на ИП с лицата, об-
служващи банкоматите, е установено, че липсва снимков материал, тъй като няма охрани-
телни камери. Предприети са мерки по осигуряването на такива на въпросните рискови 
АТМ. 
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 Беседи със специфични категории служители, опреде-
ляни като рискови – такива са например банкови служи-
тели, чиито служебни задължения включват достъпа до 
информация за наличностите по сметките на физическите 
и юридическите лица – клиенти на дадена финансова инс-
титуция202 и друга конфиденциална информация за карто-
държателите/ползвателите на ЕПИ203. На тези сбирки е 
ползотворно представянето и обсъждането на теоретични 
постановки за осъществяване на престъпни актове с цел 
постигане на изпреварващ превантивен ефект, т.нар. “ран-
на превенция”. 

 Провеждане на инструктажи – налице е практика 
(12,4% от запитаните), свързана с провеждането на срещи 
с инструктажен характер, при които определени категории 
служители са инструктирани/подготвяни за реда и начина, 
по който трябва да реагират при констатациите за неред-
ности в безналичните плащания (например, нетипични 
трансакции – в кратък интервал множество неодоб-
рени/неоторизирани банкови операции), при откриването 
на задържани в АТМ бели пластики и карти със съмни-
телни идентификационни знаци и пр. 

 Изпращане на сигнални писма по чл. 57, ал. 2 от ЗМВР – 
посочват го 13,6% от анкетираните. Сравнително ниският 
дял на ОР, осъществили сигналната функция на органите на 

202 В оперативните материали за банковите карти на сектор “Финансово-кредитна система 
и застраховане” са налице данни, уличаващи служители на Банка ДСК, които са изнасяли 
данни за наличности по клиентски влогове, например.   
203 Като рискова категория банкови служители се очертава групата на супервайзърите. При 
случай с осъществени неправомерни трансакции и задържани от АТМ банкови карти, 
служители на българска търговска банка изказват пред разследващите предположение за 
участие в престъпните посегателства на свои колеги от банковия сектор – супервайзъри на 
банки. Основание за това дават извършените 15 регулярни операции за теглене на сума на 
всяка минута. Освен това, интервалът между две тегления на моменти се скъсява до 2 се-
кунди, което е невъзможно от гледна точка на технологичното време за подобен род 
операции на банкомат. 
    При друг случай има съмнение за участие на супервайзъри на банки на централно ниво, 
които дават информация в престъпните среди за: 

• клиенти със сериозни авоари по сметките си; 
• конкретни номера на сметки и ПИН кодове; 
• наличие на банкомати без видеонаблюдение.  
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МВР, показва незадоволителното прилагане на тази тра-
диционна и многократно доказала ефективността си форма 
на превенция спрямо престъпността, свързана с ЕПИ. 

       Писменото уведомяване за установени причини и усло-
вия в системата на банките по повод разплащането с ЕПИ 
може да се използва както за целите на последващата пре-
венция (след разкриване на престъпления), така и за ран-
ната (предварителна) превенция. 

       От предоставената информация от тези ОР, които са из-
пращали писма, става ясно, че те са отразили адекватно и 
детайлно познаване на конкретната обстановка по отно-
шение на дадения обект, запознати са с нормативната 
уредба и насочват вниманието на компетентните лица към 
предприемането на практически приложими мерки за отс-
траняване на констатирани криминогенни фактори. Основ-
но са застъпени няколко възлови категории мерки, които 
трябва да бъдат предприети от управата на банките – по 
отношение видеонаблюдението на банкоматите, създава-
нето на организация за охрана на офисите и банкоматите, 
настройките и контрола на АТМ, създаването на необхо-
димата организация за безпроблемно използване на ЕПИ 
от държателите. 

 Изпращане на информации и обзори с тематична насо-
ченост ЕПИ и престъпността във връзка с тях до обс-
лужваните обекти (7,6%). Такъв тип кореспонденция има 
сходен превантивен ефект с осъществения чрез изпраща-
нето на сигнални писма. 

        С изпреварващ превантивен ефект са обзорите и други 
аналитични материали, изпращани на ръководители и слу-
жители в обслужваните банки и други институции, чиито 
компетенции засягат разплащанията чрез ЕПИ. Чрез тях се 
акцентира върху характерни престъпления в изследваната 
област и условията, които пораждат тяхното извършване. 
Полезно е например информирането за появата на нови 
способи за извършване на престъпления, свързани с ЕПИ, 
по линия на международното партньорство (Европол и 
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Сикрет сървис), некоректни фирми, сключили договор за 
разплащане с банкови карти/съответно предоставен им 
ПОС терминал, които са уличени в неправомерни дейс-
твия в какъвто и да било аспект и пр. 

 Участие в съвместни охранителни обследвания – прак-
тиката многократно е доказала полезния ефект от участи-
ето на полицейските служители/ОР в охранителните обс-
ледвания на обслужваните на дадена територия клонове и 
офиси на банки и техните банкомати. Част от анкетира-
ните (13,2%) са посочили осъществяването на този вид 
мероприятия.  Съобразно конкретните констатации за обс-
тановката в обследвания обект, от служителите на МВР се 
предлагат предохранителни мерки, които да бъдат пред-
приети (например по отношение пропускателния режим в 
сградата; местонахождението, сигурността и оборудването 
на банкоматите; организацията на работа на служителите 
по сигурността на банката; вътрешния контрол върху про-
цесите по осъществяване на междубанковите преводи и 
др.). 

  Провеждането на специализирани полицейски операции 
(СПО) се очертава като високоефективно мероприятие за 
целите на специално-криминологичната превенция. В хода 
на СПО се постига установяване и паралелно с него огра-
ничаване или неутрализиране на съществуващи благо-
приятни причини и условия за извършване на престъпле-
ния по линия на ЕПИ. СПО дават възможност наред с пре-
сичането и разкриването на престъпления, да се дефинират 
и специфичните за линията криминогенни фактори, пред-
разполагащи към извършване на неправомерни актове204.  

204 Като такава операция може да се посочи проведената в края на октомври 2004 г. на 
територията на 25 страни, включително България, международна специализирана операция 
“Огнена стена”. В нея участват различни експерти, в т.ч. от Европол и Сикрет сървис. В 
резултат на мероприятието е разкрита престъпна група, осъществявала схеми за кражби на 
лична, финансова и идентификационна информация, както и за източване на банкови 
сметки чрез фалшиви дебитни и кредитни карти. Във връзка с операцията са арестувани 
над 30 български граждани. Това доказва съпричастността на българския компютърен 
гений към организираните международни престъпни мрежи, упражняващи неправомерни 
действия, свързани с ЕПИ. От разкрития конкретен случай става ясно, че територията на 
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       Анкетираните обръщат внимание на факта, че престъп-
ленията с ЕПИ имат широко разгърнат, включително 
транснационален характер и съответно особено ползот-
ворни резултати за целите на специално-криминологич-
ната превенция дават СПО с международно участие. 

 Медийна превенция (19,7% от запитаните) –  посочилите я 
ОР имат предвид подаване на информация с превантивна 
насоченост до средствата за масово осведомяване. Това са 
публикации, в които се популяризират мерки за безопас-
ност сред ползвателите на банкови/разплащателни карти. 
Особено подходящи и универсални са инструкциите, кои-
то експерти от МВР разпространяват чрез националните 
ежедневници205. Гласност на подобни индивидуални мер-
ки за безопасност на потребителите е подходящо да се да-
ва периодично чрез местни/градски медии, като инициати-
вата за това е желателно да бъде от страна на работещи по 
линията в населеното място ОР, тъй като те са наясно с 
еволюцията на проблема и най-лесно са в състояние да ак-

Република България е предпочитана дестинация по отношение разгръщането на производс-
твото и трафика (като изходна и крайна точка) на пластмасовите фалшификати на банкови 
карти и заготовките за изработването им. Проведената операция спомага за идентифицира-
нето на специфичните в случая фактори и набелязването на подходящи мерки за неутрали-
зирането им [81].  
205 Вестник “24 часа” от 14 август 2008 г., наред с няколко публикации и интервюта с еск-
перти от МВР, посветени на злоупотребите с банкови карти, под заглавие “МВР съветва”  
се посочват някои от най-важните правила за безопасно използване на банковите карти. 

• Не преотстъпвайте банковата си карта. 
• Не съобщавайте ПИН кода на никого. 
• Съхранявайте на лесно място (портфейл, дамска чанта) телефоните, на които трябва 

да уведомите картоиздателя при загубване или кражба на ЕПИ. 
• Не съхранявайте ПИН кода на листче заедно с картата. 
• Не изхварляйте разписката със състоянието на сметката Ви, особено в близост до 

банкомата. 
• При блокиране на картата Ви в банкомат, звъннете незабавно на банката 

картоиздател. 
• Прикривайте с длан въвеждането на ПИН кода. 
• Периодично подменяйте ПИН кода си. 
• Проверявайте редовно състоянието на сметката си. 
• Не отговаряйте и не изпращайте ваши лични данни, пароли, номера на банкови карти 

и сметки чрез Вашия e-mail. Сериозните/легитимните компании за онлайн услуги, 
търговия и банкиране никога не изискват от Вас тази информация чрез електронно 
писмо.  
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центират върху съществените/специфичните за региона и 
най-общо формулирани превантивни мерки от страна на 
гражданите, използващи ЕПИ.   

• Индивидуална превантивна дейност 
Индивидуалната превенция се свежда до неутрализиране на 

криминогенни фактори по отношение на определени групи или кон-
кретни лица чрез предприемане на възпиращи или предупредителни 
мерки.  

Ключов момент за ефективната работа в този аспект е подхо-
дящият подбор на лицата, спрямо които да бъдат предприети 
индивидуално превантивни мерки, тяхното конкретизиране и осъ-
ществяването им чрез различни средства и методи206.  

Близо половината  от анкетираните при изследването служи-
тели (42,6%) посочват, че са предприели и реализирали мерки, най-
вече предупредителни207 (92,8% от провеждалите индивидуална 
превантивна дейност), в по-редки случаи разубеждаващи или възпи-
ращи, с индивидуално превантивно въздействие, насочени към 
евентуални извършители. 

Запитаните посочват и вижданията си за ориентация по отно-
шение подбора на лицата, спрямо които са прилагали индивидуални 
превантивни мерки. 

 Според трудовата им ангажираност/специалност: 
 компютърни специалисти (81,1% от ОР, осъществявали 

индивидуална превенция); 
 студенти (43,9%); 
 служители на банки (18,2%); 
 ученици (9,1%). 

206 Добри предпоставки за последваща практическа работа например демонстрира иконо-
мическото звено при ОДМВР-София, което с поставеното начало по набиране и сис-
тематизиране на оперативни материали за банкови карти в отделен масив през 2007 г., 
залага като задача очертаване на кръга от лица на съответната територия, имащи субек-
тивни качества и обективни възможности за добиване на информация по линията, с цел 
евентуалното им сътрудничество за отграничаване на лица, представляващи оперативен 
интерес, спрямо които да бъдат предприети възпиращи или предупредителни мерки.  
207 Изразяващи се в проведени явни оперативни беседи с конкретни лица (служители на 
банки и лица от криминалния контингент), за които има данни, че участват в групи за не-
правомерно боравене с ЕПИ. 
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 Според полицейската регистрация: 
 лица от криминалния контингент, регистрирани за прес-

тъпления с ЕПИ (45,5%); 
 лица от криминалния контингент, регистрирани за дру-

ги видове престъпления (30,3%). 
Останалата част анкетирани служители (57,4%) изразяват мне-

ние, че възможностите за индивидуална превантивна работа са дос-
та ограничени поради естеството на изследваната престъпност, като 
не посочват конкретно осъществени индивидуално превантивни 
мероприятия, което предполага липсата на такива. 

От тази съпоставка следва да се направи изводът за незадово-
лителната/недостатъчната по обем и форми208 извършена работа по 
линия на индивидуалната превенция. Същата може и трябва да бъде 
разгърната и насочена към широк спектър лица, от категориите на: 

 криминалния контингент – лица, извършвали/правили 
опит за  неправомерни тегления от банкомат/ПОС; 

 лица, засечени от охранителните камери на банкоматите 
с подозрителни действия в обсега на АТМ; 

 собственици и работници в печатни бази и работилници 
за пластмасови заготовки/елементи, склонни към извърш-
ване на незаконна дейност; 

 IT/компютърни специалисти/лица с познания и възможно-
сти в сферата на компютърните технологии, склонни към 
извършване на незаконна дейност, свързана с използ-
ването на компютърна техника; 

 лица от обкръжението на посочените по-горе категории 
лица, засечени в близък  контакт с тях; 

 длъжностни лица, работещи на уязвими с оглед извършва-
нето на престъпления служебни места (служители на банки-
те, обслужващи АТМ и ПОС, отговарящи за оборудването с 
камери на банкоматите,  банкови служители с право на дос-
тъп до информация за наличности по сметките на клиентите 

208 Например, съставянето на предупредителни протоколи по чл. 56, ал 2 от ЗМВР на лица, 
за които има достатъчно данни и се предполага, че могат да извършат престъпления, се 
посочва като осъществена дейност едва от един анкетиран служител от структурите за 
БОП-Шумен, който има съставени 4 броя протоколи. 
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на банките, служители от картовите центрове и пр.); 
 автобусни шофьори по международни линии, склонни към 

извършване на неправомерна дейност. 
В някои случаи, след внимателна преценка на обстоятелствата 

и конкретната ситуация, индивидуалните превантивни действия мо-
гат да бъдат насочвани към лица от обсега на: 

 престъпни групи с интереси  в сферата на фалшфикациите 
на парични знаци, формуляри и различни документи – ор-
ганизатори и членове; 

 лица, за които има прекратени досъдебни производства 
за  престъпления с ЕПИ, с фалшиви пари и документи; 

 лица, за които в информационните фондове на МВР има 
данни за замислени, подготвени или извършвани вече по-
добни престъпления (внимание заслужават предимно ли-
цата, за които са откривани и водени оперативни дела), а 
също и такива за фалшификация на парични знаци и доку-
менти за самоличност; 

 лица, осъждани за престъпления, свързани с ЕПИ, с фал-
шиви пари и документи; 

 лица от обкръжението на горепосочените категории лица. 
 
• Предотвратяване на престъпления, свързани с ЕПИ 
Теорията и практиката разкриват, че мерките за предотвратя-

ване на престъпления, свързани с ЕПИ, в значителна степен съответ-
стват на тези, прилагани по отношение на индивидуалната преван-
тивна дейност. Тяхното практическо осъществяване посочват едва 
14,5% от запитаните при проведената анкета служители на МВР. 

Предотвратените престъпления са във връзка с използване на 
бели пластики и неправомерно използване на банкова карта от род-
нини и близки лица/лица от обкръжението на потърпевши титуляри 
на карти.  

От проведената анкета се вижда, че предотвратяването на прес-
тъпления се извършва от ОР посредством реализирането на тради-
ционните в случая способи. След получаване на оперативностойност-
на информация за замислено престъпление и щателна проверка на 
достоверността ѝ, ОР прибягват до следните мерки. 

 



 
 

207 

 Мерки със субективна насоченост, имащи за цел да ра-
зубедят и склонят лицето/лицата към отказ от замис-
леното деяние, включващи: 
 срещи и разговори с лица от определени групи, рискови 

по отношение извършването на престъпления, свързани 
с ЕПИ (вж. Потенциални извършители при индивидуал-
ната превантивна дейност); 

 склоняване на лица – евентуални извършители, чрез пря-
ко (лично) или косвено (чрез друго лице) въздействие 
към отказ от извършване на замисленото или подгот-
вено престъпление; 

 устно или писмено предупреждение на лице/лица по 
чл. 56 от Закона за МВР. 

 Мерки със субективна насоченост, целящи създаване на 
обстановка, в която е невъзможно да бъде извършено 
замисленото престъпление: 
 предизвикване на проверки от вътрешни органи на обс-

лужваните обекти–банки и финансови институции (ко-
гато потенциалният извършител е банков служител нап-
ример); 

 предложение за преместване на евентуалния извърши-
тел на друга длъжност или работа, когато престъплени-
ето може да се извърши единствено и само от позицията 
на заемана от него длъжност в дадена банкова институ-
ция. Тази смяна е по инициатива на ОР и със съгласието 
и разпореждането на съответния ръководител. 

 
Акценти по глава трета 
  
1. Извършването на престъпления, свързани с ЕПИ, е обусло-

вено от съществуването на редица криминогенно действащи фак-
тори. 

В законодателната сфера те засягат основно  някои пропуски и 
слабости в нормативната уредба по отношение на електронни пла-
тежни инструменти – в Закона за частната охранителна дейност (въз 
основа на чиито разпоредби записите от видеонаблюдението на бан-
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комати се съхраняват в крайно недостатъчния срок до 30 дни), лип-
сата на изисквания за задължителна застраховка срещу този тип по-
сегателства, липсата на регламентиране точно в какъв размер и кога 
банките възстановяват парите на засегнати картодържатели, сво-
бодния режим на търговия с голяма част от необходимата за под-
правка на банкови карти техника.  

Налице са пропуски и слабости в наказателноправната уредба, 
водещи до налагане на ниски наказания на извършителите, форма-
лизиране на съставите в правна рамка, в която те не са в състояние 
да обслужват практическите нужди на правораздаването. 

2. Съществуващите фактори в сферата на комуникациите, ин-
формационните и компютърните технологии се свеждат до недоста-
тъчната защита на използваните във връзка с ЕПИ персонални ком-
пютри, слабата надеждност на масово прилаганите антивирусни 
програми, повишената активност на разпространителите на злов-
редни програми с цел кражба на конфиденциална информация, под-
ходящите условия за запазване анонимността на извършителите на 
престъпления с ЕПИ. 

Не са за пренебрегване и някои фактори по повод  използване-
то на услуги за безналични плащания – увеличаване на ползвателите 
на банкови карти, разширяване на кръга от възможности за безна-
лични методи на разплащане и използване на ЕПИ, опростени про-
цедури по извършването на плащания онлайн, а също и такива, 
свързани със спецификата  на банковите карти – голямо разнообра-
зие на картовите продукти, лесно снабдяване с материали и техника, 
необходими за осъществяване на престъпна дейност, свързана с 
ЕПИ. 

3. Факторите, свързани със спецификата на престъпността с 
ЕПИ, засягат нейния трансграничен характер,  сложната структура 
на престъпните групи в тази сфера (многочислен състав, с изградени 
сложни взаимовръзки по веригата на цялостната процедура за из-
вършване на конкретното престъпление – от кражбата на идентифи-
кационни данни до изтеглянето на средствата от дадена карта/смет-
ка), подходящите условия за латентност на престъпленията и за за-
пазване на анонимност между участниците в ОПГ. Откроява се на-
личието на професионализъм, специфични познания и натрупан 
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“богат опит”, знания и умения на извършителите на престъпления в 
изследваната област. 

4. Обособени са криминогенни фактори, свързани с дейността 
на правоохранителните и правораздавателните органи – фактори от 
кадрово и професионално естество, недостатъци в материално-тех-
нически аспект, във връзка с организацията на работата и изпълне-
нието на професионалните задължения на служителите. 

5. Налице са много и разнообразни криминогенни фактори в 
банковия сектор и дейността на институциите в него, най-вече по 
отношение липсата на ясно изразена воля на различните управлен-
ски нива за справяне с престъпните посегателства посредством ста-
билни финансови инвестиции. Това от своя страна води до недоста-
тъчна сигурност в областта на плащанията онлайн, недостатъчна 
техническа надеждност на част от инсталираните банкомати и ПОС 
устройства, липса на камери за наблюдение на банкомати/лошо ка-
чество на снимковия материал от камерите на АТМ.  

Като съществен фактор се очертава неудачното разположение 
на някои от банкоматите (неподходящо позициониране на машини 
по район, местостоене, сграда/терен). Не се отчитат конкретните рис-
кови фактори за всеки отделен случай на поставяне на банкомат – 
усамотеност/оживеност на мястото, липса/наличие на улично освет-
ление, наличие на храсти и дървета, които биха послужили за прик-
ритие, възможност за бързо напускане на мястото и пр.  

Липсата на единна система за картовите разплащания не поз-
волява бързи информационни справки на полицейските органи по 
отношение извършените трансакции, опитите за осъществяване на 
трансакции, проверките на баланс по карти.  

Установен е недостатъчен/неефективен обмен на информация 
между МВР и банковите институции, като това се съчетава с неже-
лание от страна на банките за съдействие и за сътрудничество на 
полицейските служители. 

6. Определена група криминогеннни фактори обхващат тези, 
свързани с жертвите на престъпления – виктимно поведение на пос-
традалите лица (неспазване на изискванията на банката за лична бе-
зопасност по отношение промяна на ПИН, унищожаване на инфор-
мацията за кода от хартиения носител, придружаващ дадена карта), 
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груба немарливост от страна на титулярите, вследствие на която гу-
бят ЕПИ.   

Притъпена е бдителността на ползватели на банкови карти в 
периоди на празници (например Коледа), международни събития с 
голяма обществена значимост и с увеличение на пътникопотока от 
чужденци през определена територия.  

Има и неопитни в боравенето с карти ползватели, което доп-
ринася да станат лесна жертва на зложелатели. 

7. Отделните банки в България водят относително самостоя-
телна политика по отношение превантивната инициативност за 
опазване на поверените от клиентите им средства, повишаване на-
деждността на банковите карти и на собствените АТМ и ПОС тер-
минали. Те въвеждат различни технологични защити при идентифи-
кацията на оправомощените държатели на ЕПИ – при банковите 
карти (ПИН, чипове, виртуални инструменти), при банкоматите 
(монтиране на антискиминг техника, автоматично задържане на кар-
та, видеонаблюдение на банкоматите, изграждане на специални ка-
бини, в които се разполагат АТМ) и др.  

Банките прилагат и превантивни мерки, свързани с електрони-
зация на процесите по осъществяване на безналичните разплащания, 
междубанковите преводи, тегленето на пари в брой от банкомати – 
автоматизация на процесите, въвеждане на многостепенно електрон-
но идентифициране при  използването на услугата “интернет банки-
ране”, еднократни пароли за онлайн банкиране, универсален елек-
тронен подпис, изтичане на потребителската сесия при онлайн бан-
киране на определен интервал от време. Въвеждат се и вътрешни 
системи за електронна защита/система за наблюдение на картови 
трансакции, които сигнализират в картовия център при отчитане на 
съмнителни или необичайни за конкретен клиент трансакции.  

8. Обучителните и популяризационните мерки на банките, 
свързани с правилно и безопасно разплащане с електронни платеж-
ни инструменти, се свеждат до повишаване на квалификацията на 
търговци, приемащи плащания с банкови карти (въз основа на изгот-
вяни и периодично актуализирани инструкции за приемане на карти 
от търговци/упълномощени от тях служители, работещи на ПОС 
терминал) и изготвяне/разпространение на рекламни материали и 
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брошури сред ползвателите на електронни платежни инструменти, 
съдържащи универсални съвети към клиентите – ползватели на ЕПИ. 

9. Българската асоциация за сигурност при картовите разпла-
щания (БАСКР) представлява легален представител на банковите 
институции в България по повод обмен на информация, различни 
форми на обучение, работа в екип по отношение разработване на 
стратегии за предприемане на превантивни мерки. В банковите сре-
ди наричат организацията още Български фрод форум (БФФ). Съкра-
теното наименование идва от английската дума “fraud” – “измама”.  

В момента във Фрод форума участват над 20 български банки, 
които имат договори с трите международни картови организации и 
с българското национално картово дружество “БОРИКА”. На регу-
лярно провежданите тримесечни срещи на участниците в БФФ при-
състват и служители от Икономическа полиция и звената за БОП, 
които научават от банковите служители за най-новите тенденции в 
мерките за сигурност, прилагани в развитите държави и в България 
от финансовите институции, обменят с участниците във форума ин-
формация за последните технически новости и способи за неправо-
мерни деяния на престъпните групи, стиковат действия по отноше-
ние общите усилия за противодействие на престъпленията от раз-
глеждания вид.  

10. В условията на глобализация успешното противодействие 
на престъпността с ЕПИ не може да бъде осъществявано ефективно 
единствено и само в рамките на отделна институция, структура или 
звено. То трябва да преставлява комплексните и целенасочени уси-
лия за борба с този вид правонарушения на банкови институции и 
сдружения, картови организации, ползватели на ЕПИ, правоохрани-
телни и правораздавателни органи, гражданско общество. Водещо и 
централно място заемат структурите на МВР – отдел “Икономичес-
ка полиция” при ГДКП (функциониращия в рамките на отдела сек-
тор “Финансово-кредитна система и застраховане”), сектор “Фалши-
фикации” на направление “Икономика” при ГДБОП (обособения в 
сектора екип “Неистински електронни платежни инструменти”) и 
някои други структури, чиято работа е с отношение към престъпност-
та, свързана с ЕПИ (ДМОПС, която получава информация за пре-
стъпления с ЕПИ от сходни служби в други страни, ГДГП и нейните 
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териториални структури, доколкото работата им е свързана с конт-
рол/предотвратяване и пресичане на преноса през граница на под-
правени карти/заготовки за карти и други технически средства, 
лица, представляващи оперативен интерес в този аспект). 

11. Качественото обслужване на обектите по дадена линия от 
ОР, включително по ЕПИ, е в пряка зависимост от обема и харак-
тера на постъпващата информация и диапазона/разнообразието на 
съответните източници. По отношение на превантивната работа с 
особена важност е получаването на изпреварваща информация от 
всякакво естество – за уязвими места и дейности в обслужваните 
обекти, слабости в организацията им на работа, за функционирането 
на банковия сектор като цяло, тенденциите на престъпността в тази 
сфера, IT нововъведения в България и по света и пр. Ето защо, с 
първостепенно значение е осигуряването на непрекъснат поток 
информация от всички възможни източници. 

12. Информационни източници са: личната издирвателна дей-
ност на ОР; оперативни материали, събирани по линия на престъп-
ления с ЕПИ; архивни оперативни материали за престъпления, свър-
зани с ЕПИ, специализирани информационни масиви/бази данни на 
МВР, материали от проверки, справки, изготвени аналитични и 
други документи за банковите институции и ЕПИ от управление 
“Банков надзор” при БНБ, Национален картови оператор “БОРИ-
КА”, международни картови организации и др.; материали от прове-
дени форуми, семинари и различни обучителни и квалификационни 
форми; сигнали и жалби за извършени престъпления, опити за осъ-
щестяване на неправомерни деяния с ЕПИ (вкл. сигнализиране за 
предпоставки за извършване на такива); публикации в средствата за 
масово осведомяване.  

13. Събраната при изследването информация свидетелства за 
наличие на трудности, свързани с информационното обезпечаване – 
ОР не могат или трудно получават изпреварваща информация, която 
да дава възможност за недопускане извършването на замислени или 
подготвяни престъпления или за осъществяване на друга форма на 
превенция. Сериозна пречка за извършване на превантивни мероп-
риятия представлява липсата на система за обмен и съхраняване на 
информация с превантивна стойност с банкови и други свързани с 
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ЕПИ институции.  
14. По отношение информационния обмен с чуждестранни по-

лицейски служби, Интерпол, Европол и Сикрет сървис е установено 
коректно и регулярно обменяне на информация, свързана с проти-
водействието на престъпността с ЕПИ (но доста еднотипно – основ-
но по отношение на банкови карти – скимиране и неправомерно тег-
лене от банкомати)  в международен план, протичащо по различни 
канали. 

Обмен на информация за ЕПИ и престъпността във връзка с 
тях, обучение и интеграция за целите на превенцията се извършва и 
в рамките на Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа 
(SECI/Southeast European Cooperative Initiative). Дейността на SECI 
се състои в насърчаване сътрудничеството сред своите членове, съз-
даване на нови възможности за комуникиране между тях и подпома-
гане на тяхното интегриране в Европейските структури.  

15. В най-общ смисъл, превенцията на престъпността с ЕПИ 
обхваща  дейността на всички свързани с безкасовите разплащания 
държавни структури и органи, финансови институции, икономичес-
ки субекти (юридически лица, приемащи, осъществяващи или опо-
средстващи финансов трансфер чрез ЕПИ), отделни граждани (най-
вече картодържатели) по отстраняване или неутрализиране на кри-
миногенните фактори, благоприятстващи неправомерни действия, с 
отношение към ЕПИ. Ключова роля в този сложен комплекс от дей-
ствия и взаимоотношения заемат органите на МВР, и по-специално 
структурите на Икономическа полиция и тези за БОП, като преван-
тивната им функция е нормативно възложена от ЗМВР и представ-
лява важна част от цялостния процес на оперативното обслужване 
на обектите.  

16. Специално-криминологичната превенция, т.е. превантив-
ната дейност на равнище разкриване и отстраняване на специфич-
ните причини и условия, се очертава като най-подходяща и резултат-
на превенция със сравнително най-големи възможности за прило-
жение по отношение на изследвания тип престъпност. Конкретните 
действия по неутрализирането или отстраняването на установените 
криминогенни фактори включват: провеждане срещи и беседи с ръ-
ководни длъжностни лица от оперативнообслужваните обекти; 
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срещи и беседи с определени групи служители на финансовите инс-
титуции с отношение към предприемането на превантивни мерки 
(служители  от  дирекциите “Картови център” на отделните банки, 
администратори, обслужващи компютърните мрежи, служители, 
обслужващи АТМ, служетели по сигурността в банките, счетоводи-
тели, супервайзъри, служители от охранителните им групи/звената 
им по сигурност); беседи със специфични категории служители, оп-
ределяни като рискови (например банкови служители, чиито служеб-
ни задължения включват достъпа до информация за наличностите 
по сметките на физическите и юридическите лица, клиенти на да-
дена финансова институция и друга конфиденциална информация за 
картодържателите/ползвателите на ЕПИ); провеждане на инструк-
тажи (определени категории служители се инструктират/подготвят 
за реда и начина, по който трябва да реагират при констатациите за 
нередности в безналичните плащания); изпращане на сигнални пис-
ма; изпращане на информации и обзори с тематична насоченост 
ЕПИ и престъпността във връзка с тях до обслужваните обекти; 
провеждане на специализирани полицейски операции; медийна пре-
венция (подаване на информация с превантивна насоченост до сред-
ствата за масово осведомяване).  

17. Индивидуалната превенция се свежда до неутрализиране 
на криминогенни фактори по отношение на определени групи или 
конкретни лица чрез предприемане на възпиращи или предупреди-
телни мерки. Ключов момент за ефективната работа в този аспект е 
подходящият подбор на лицата, спрямо които да бъдат предприети 
индивидуално превантивни мерки, тяхното конкретизиране и осъ-
ществяването им чрез различни средства и методи.  

Индивидуалната превенция е разгърната и насочена към ши-
рок спектър лица от категориите на: криминалния контингент – 
лица, извършвали/правили опит за  неправомерни тегления от бан-
комат/ПОС; лица, засечени от охранителните камери на банкома-
тите, с подозрителни действия в обсега на АТМ; собственици и ра-
ботници в печатни бази и работилници за пластмасови заготов-
ки/елементи, склонни към извършване на незаконна дейност; 
IT/компютъни специалисти/лица с познания и възможности в сфе-
рата на компютърните технологии, склонни към извършване на не-
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законна дейност, свързана с използването на компютърна техника; 
лица от обкръжението на посочените по-горе категории лица, засе-
чени в близък  контакт с тях; длъжностни лица, работещи на уязви-
ми с оглед извършването на престъпления служебни места (служи-
тели на банките, обслужващи АТМ и ПОС, отговарящи за оборуд-
ването с камери на банкоматите, банкови служители с право на дос-
тъп до информация за наличности по сметките на клиентите на бан-
ките, служители от картовите центрове и пр.); автобусни шофьори 
по международни линии, склонни към извършване на неправомерна 
дейност и др. 

18. Мерките за предотвратяване на престъпления, свързани с 
ЕПИ, в значителна степен съответстват на тези, прилагани по отно-
шение на индивидуалната превантивна дейност. Те включват мерки 
със субективна насоченост, имащи за цел да разубедят и склонят 
лицето/лицата към отказ от замисленото деяние (срещи и разговори 
с лица от определени групи, рискови по отношение извършването на 
престъпления, свързани с ЕПИ; склоняване на лица – евентуални из-
вършители, чрез пряко или косвено въздействие, към отказ от извър-
шване на замисленото или подготвено престъпление; устно или пис-
мено предупреждение на лице/лица по чл. 56 от Закона за МВР) и 
мерки със субективна насоченост, целящи създаване на обстановка, 
в която е невъзможно да бъде извършено замисленото престъпление 
(предизвикване на проверки от вътрешни органи на обслужваните 
обекти – банки и финансови институции; предложение за премест-
ване на евентуалния извършител на друга длъжност или работа, ко-
гато престъплението може да се извърши единствено и само от по-
зицията на заемана от него длъжност в дадена банкова институция.  
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ПРЕПОРЪКИ 

за подобряване на полицейската превенция на престъпността в 
сферата на електронните платежни инструменти и повишаване 

на нейната ефективност 
 
Престъпността в сферата на електронните разплащателни сред-

ства е ново явление за българската криминална действителност, кое-
то се появи през последните 15-20 години. Чувствителни негативни 
промени в оперативната обстановка настъпват вследствие на актив-
ната дейност на организирани престъпни групи, действащи в страна-
та и чужбина. Независимо от предприеманите мерки от банките, по-
лицията и други институции, престъпността в сферата на ЕПИ про-
дължава да се разширява, за което благоприятстват бързите темпове 
на използване на електронните банкови карти, разгръщането на меж-
дународна престъпна дейност с възможности за включване на много 
хора и обхващане на големи територии, преориентирането на прес-
тъпниците към използване на подправени банкови карти като дохо-
ден и сравнително евтин източник на печалби.  

И в бъдеще неправомерните деяния с електронни платежни 
средства ще бъдат структуроопределяща съставка на престъпността 
в паричната система и до голяма степен ще формират високотехно-
логичната част на престъпността в икономиката.  

Специализираните звена и служители от ГД “Борба с органи-
зираната престъпност” и Икономическа полиция са натрупали опит 
и имат сериозни постижения в противодействието на престъпността 
в областта на ЕПИ. Но тежката оперативна обстановка по линията 
изисква организацията на оперативно-издирвателната дейност за 
предотвратяване и разкриване на неправомерни деяния да бъде в 
съответствие с професионалните възможности на полицейските и 
специалните служби на страните от Европейския съюз, САЩ и 
други държави и да отговаря в пълна степен на изискванията на Ев-
ропол и Интерпол. 

Ето защо, съобразно целта и резултатите от проведеното из-
следване “Престъпност в сферата на електронните платежни инс-
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трументи”, могат да се формулират следните препоръки за повиша-
ване ефективността на полицейското ѝ противодействие.  

 
Организационни мерки 

1. Ръководствата на сектор “Фалшификации” при ГДБОП и от-
дел “Икономическа полиция” при ГДКП да изготвят проект за съв-
местна концепция за противодействие на престъпността в сферата 
на ЕПИ като приоритетна линия на работа с оглед настоящото и бъ-
дещото ѝ развитие, задълженията на България като страна членка на 
ЕС и предстоящото й присъединяване към Европейската валутна зо-
на. Въз основа на концепцията да се подготви аргументирана обос-
новка за нуждите на специализираните звена от ГДБОП и Икономи-
ческа полиция от кадри, обучение и техническо оборудване, която 
да се представи на ръководството на МВР за планиране на финансо-
вото обезпечаване на работата по линията. 

2. Ръководствата на сектор “Фалшификации” при ГДБОП и 
отдел “Икономическа полиция” при ГДКП да организират създава-
нето на единна база данни, която да задоволява необходимостта от 
пълен и непрекъснат обмен на информация за престъпността с ЕПИ. 
Основополагащи по отношение изграждането на системата са съз-
дадените или в процес на изграждане локални бази данни/картотеки 
в ГДБОП (екип “Неистински ЕПИ” при сектор “Фалшификации”). 
Инициативата се нуждае от осигуряване на допълнителен финансов, 
технически и кадрови ресурс. 

  
Мероприятия за подобряване на превантивната дейност 

3. Ръководствата на централните и областните структури за 
ГДБОП и Икономическа полиция да активизират провеждането на 
мероприятия за недопускане на престъпления чрез: 

• периодично анализиране на наличните данни за оперативната 
обстановка в събираните по линия на банковите карти оперативни 
материали с оглед използването на информацията за целите на 
превенцията; систематизиране на информацията за успешно реали-
зирани превантивни мерки, както и за предотвратени престъпления; 

• в рамките на реалните възможности, подобряване на техни-

 



 
 

218 

ческото обезпечаване на звената със съвременна техника и консума-
тиви за повишаване на ефективността от провежданите специализи-
рани полицейски операции и проверки; 

• засилване на акцента върху планирането и провеждането на 
съвместни превантивни мероприятия с ръководствата и служители 
на банки и други институции с отношение към престъпността в сфе-
рата на ЕПИ; 

• провеждане чрез пресцентровете на МВР и ОДМВР на разяс-
нителни кампании по проблематиката сред населението. 

4. Да се активизира провеждането на мероприятия по линия на 
специално-криминологичната превенция на всички нива чрез: 

• изпращане на сигнални писма по чл. 57, ал. 2 от ЗМВР до ръ-
ководствата на банки и други обекти по повод на установени управ-
ленски, организационни, технически и други криминогенни пропус-
ки в хода на осъществяваните дейности. Да се предлагат конкретни 
и практически приложими мерки за тяхното отстраняване. Да се из-
ползват законовите възможности за налагане на глоби, ако в регла-
ментирания едномесечен срок сезираните органи не изпратят отго-
вор за взетите мерки по сигналите (чл. 57, ал. 3 от ЗМВР); 

• изпращане на информации, обзори и други материали за 
обръщане вниманието върху характерни и често извършвани прес-
тъпления; 

• използване в най-широк диапазон на възможностите за при-
лагане на полицейските правомощия по чл. 56 от ЗМВР за устни и 
писмени предупреждения на рискови лица по отношение извърш-
ването на престъпления с ЕПИ;  

• провеждане на срещи-разговори с ръководни служители, инс-
труктажни беседи с определени групи служители (например, су-
первайзъри, служители, обслужващи мрежата от банкомати, рабо-
тещи в звената по сигурност на съответните банки) и т.н.; 

• провеждане на работни срещи със специалисти от различни 
нива в банките, ангажирани по проблемите на сигурността на карто-
вите разплащания, на мрежата от банкомати, ПОС и т.н. Същите да 
се обучават на съвместни семинари с прокурори, следователи, поли-
цейски служители. Препоръчително е обучителните семинари да 
включват сесии за теоретична подготовка и последващи практичес-
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ки занимания по зададени конкретни казуси, при които да се работи 
в екипи от по няколко души – представители на различните инсти-
туции.  

 

Подобряване на взаимодействието 

5. Ръководствата на сектор “Фалшификации” при ГДБОП и 
отдел “Икономическа полиция” при ГДКП да обсъдят проблемите 
на взаимодействието помежду си, както и съвместните проблеми с 
други структури, за да се избегне дублиране на функции и разход на 
сили, средства и време. В рамките на нормативната база на Минис-
терството да се набележат мерки за преодоляване на съществува-
щите трудности и постигане на по-ефективни резултати при обмена 
на информация и провеждането на съвместни мероприятия. 

6. Да се анализира състоянието на контактите с банковите инс-
титуции (картовите центрове и звената по сигурността на отделните 
банки), БОРИКА и други картови оператори, международните кар-
тови организации “Visa”, “MasterCard” и “AMEX”. В рамките на за-
коноустановените положения да се инициира осигуряването на по-
ефективно взаимодействие и обмен на информация с тях. 

7. Да се задълбочи съществуващото партньорство между струк-
турите на МВР и медиите, като чрез съвместна работа с тях да се 
провеждат информационно-разяснителни кампании сред население-
то. По този начин да се активизира предприемането на превантивни 
мерки от ползвателите на ЕПИ и на гражданите за противодействие 
на престъпността в тази сфера. 

  
Обучение и квалификация на служителите 

8. Ръководствата на сектор “Фалшификации” при ГДБОП, от-
дел “Икономическа полиция” при ГДКП, ГД “Гранична полиция”, 
секторите за борба с организираната престъпност и секторите “Ико-
номическа полиция” при ОДМВР в перспектива и съобразно сегаш-
ните и бъдещите финансови възможности да планират нуждата от 
първоначално обучение и периодична квалификация (курсове, заня-
тия без откъсване от работа и др.)209 на служителите, работещи по 

209 Водещият световен и европейски опит показва, че такъв тип обучение, обикновено 
едноседмично, е подходящо да се провежда веднъж годишно.  
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линия на престъпления с ЕПИ. При обучението да се обръща 
внимание на: 

• запознаване с актуалното състояние на явлението и новопоя-
вили се тенденции по отношение на престъпните деяния, характе-
ристичните признаци на извършителите и пострадалите лица; 

• състояние и тенденции на организираната престъпна дей-
ност; изменения в характеристиките на ОПГ; 

• изменения в способите за извършване на престъпленията; 
• повишаване правната подготовка на оперативните работници 

чрез: 
 запознаване с възможностите за документиране на факти и 

обстоятелства, обективиращи данни, които да позволяват 
предотвратяване и пресичане на неправомерни деяния с 
ЕПИ; 

 насочване  към данни и възможностите за тяхното доку-
ментиране относно образуване, ръководене или участие в 
организирана престъпна група, извършваща престъпления 
с ЕПИ; 

 разширяване практиката по приложение на чл. 246, ал. 1 от 
НК, отнасящо се до хипотезата за сдружаването на лица с 
цел изготвяне и/или разпространение на подправени ЕПИ; 

• запознаване с възможностите на експертните звена при ИСТ, 
ДОТИ, НИКК и ИКТ при МВР, както и на външни лаборатории, за 
провеждане на експертни изследвания на електронни банкови карти, 
софтуер, скимиращи устройства и друга техника за неправомерни 
посегателства върху лични данни.  

9. Ръководствата на сектор “Фалшификации” при ГДБОП,  
отдел “Икономическа полиция” при ГДКП и ГД “Гранична поли-
ция”, съобразно съществуващите финансови възможности, да орга-
низират периодично зонални учебни сборове на ОР, работещи по 
линия на ЕПИ, за повишаване на квалификацията, обмяна на опит и 
установяване на контакти. 

10. Ръководствата на секторите за борба с организираната прес-
тъпност и секторите “Икономическа полиция” при ОДМВР да пла-
нират включвнето на теми, свързани с актуалните проблеми на бор-
бата с престъпността, свързана с ЕПИ, в плановете за провежданата 
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служебна квалификация на състава, включително запознаване с раз-
работката “Престъпност в сферата на електронните платежни ин-
струменти” на НИКК-МВР. 

11. Ръководствата на секторите “Фалшификации” при ГДБОП 
и “Финансово-кредитна система и застраховане” на отдел “Иконо-
мическа полиция” при ГДКП и на ГДГП да планират периодичното 
изготвяне на обзори по разкрити характерни престъпления, свързани 
с ЕПИ, като се описват и анализират способите за извършване на 
престъпните деяния, начините и средствата за тяхното разкриване. 

 
Предложения за нормативни промени 

12. Ръководствата на сектор “Фалшификации” при ГДБОП и 
на отдел “Икономическа полиция” при ГДКП да инициират изгот-
вянето на предложения до съответните компетентни органи относ-
но: 

• признаването на снимките от видеонаблюдението на АТМ 
устройства като годно доказателствено средство; 

• изготвяне на задължителни правила (подобни на Liability 
Shift) за решаване на спорове между картопритежатели и 
картоиздатели; 

• правила за разположение/монтаж на банкоматите по район, 
място, среда и т.н.; 

• задължително видеонаблюдение на всички АТМ; 
• нормативно обезпечаване на сътрудничеството с мобилните 

оператори по отношение бързината на отговор при запитва-
ния до тях във връзка с престъпления с банкови карти.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 
Елементи на банкова карта 

 
Елементите на лицевата и обратната страна на една банкова 

карта се определят и разполагат съгласно изискванията на Указание 
16-10002-01 на БНБ.    

 
  

Идентификационният номер на банковата карта, идентифика-
цията (името) на картодържателя и датата на изтичане на срока на 
валидност на картата се записват задължително на лицевата страна 
на банковата карта.  

Издателят на банковата карта е длъжен да постави търговската 
марка (логото) на националния оператор на лицевата или на обрат-
ната страна на издаваните от него банкови карти. Логото на нацио-
налния оператор върху банковата карта указва, че картата се въз-
приема от всички терминални устройства, свързани към авториза-
ционната система на националния оператор.  

Банковите карти и устройствата, чрез които се извършват 
плащанията, задължително носят търговската марка на националния 
оператор.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 
Банкови карти, издавани и приемани в България 

 
Национални (местни) банкови карти 

Масовият картов продукт, който се издава у нас, са национал-
ните (местни) дебитни карти, които носят задължително логото на 
националния картов оператор “БОРИКА”. Номерата им започват с 
цифрите 6760.  

- лого на БОРИКА, носено от националните дебитни карти 
 
Издатели на такива карти са всички банки, които имат в 

издадената им от Българска народна банка лицензия за банкова 
дейност издаване и управление на банкови карти.  

Националните дебитни карти се приемат на всички банкомати 
и ПОС терминали, свързани към авторизационната система на 
БОРИКА. Всяка трансакция, която се извършва с такава карта, 
изисква въвеждането на секретния код, свързан с картата, наречен 
Персонален идентификационен номер (ПИН). Въвеждането на сек-
ретния ПИН код е задължително както за  операциите, които се из-
вършват на банкомати, така и за плащанията, които се извършват 
чрез ПОС терминали210.  

 
Международни банкови карти, издавани у нас 

 дебитни карти “Maestro” на MasterCard и “Visa Electron” на  
Visa; 

 кредитни карти “MasterCard” (или Eurocard-MasterCard), 
Масова (Mass), Бизнес (Business) и Златна (Gold) и кредитни 
карти “Visa” Класическа (Classic), “Visa” Бизнес (Business) и 
“Visa” Златна (Gold).  

210 Набляга се на това изискване, тъй като при някои международни картови продукти (Visa 
например) ПИН кодът се използва само при операции на банкомат, а при използването им 
на ПОС терминал не се въвежда. 

 

                                                           

http://www.borica.bg/index.php?p=bm03
http://www.borica.bg/index.php?p=bm03
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Видове международни картови продукти, които се издават в 
България и се приемат на банкоматите и ПОС терминалите,  

свързани към БОРИКА 
 
 

Картов продукт Банка издател Приема се на 

MasterCard 

MasterCard, 
Eurocard-
MasterCard 

ОББ, ПИБ, БУЛБАНК, ПИМБ, 
БИОХИМ, СИБанк, Общинска 
Банка, Банка ДСК, Банка 
Хеброс, ЦКБ 

банкомати, 
ПОС терминали 

Maestro 
(международна) 

Банка ДСК, БУЛБАНК, 
БИОХИМ, ПИБ, ПИМБ, Банка 
Хеброс, СИБанк, Общинска 
банка, Алианц България, 
Росексимбанк, ЦКБ 

банкомати, 
ПОС терминали 

VISA 

Visa 

ОББ, БУЛБАНК, 
Райфайзенбанк (България), 
БНП Париба (България), 
Росексимбанк, ПИБ 

банкомати, 
ПОС терминали 

Visa Electron 

ОББ, БУЛБАНК, БНП Париба 
(България), Райфайзенбанк 
(България), Росексимбанк, 
ПИБ,  
Алианц България 

банкомати, 
ПОС терминали 
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Банките, които са членове на международните картови организации 
“MasterCard”и “Visa” 

и са сключили договор с тях,  могат да издават следните картови продукти. 
 

 
Местни и международни дебитни карти 

“Maestro” 

 

Международни кредитни карти  
“MasterCard” 

 
или 

 
“Eurocard-MasterCard”  

 
Местни и международни дебитни карти  

“Visa Electron” 

 
Международни кредитни карти  

“Visa” 

 
Картови продукти на MasterCard,  

издавани и приемани у нас чрез БОРИКА 
У нас се издават следните два основни картови продукта. 

 

 
Местни и международни дебитни карти 

“Maestro” 

 
Международни кредитни карти 

“MasterCard”  
 

или  
 

(“Eurocard-MasterCard”)  
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Продуктът “Maestro” е електронна дебитна карта на MasterCard, 

която може да бъде местна или международна карта. Местната 
карта “Maestro” може да се ползва само на територията на страната. 
С международната карта “Maestro” се съчетават функциите на 
националните дебитни карти с логото на БОРИКА с функциите на 
една международна дебитна карта. Това прави международната 
карта “Maestro” много атрактивен картов продукт, тъй като трансак-
циите с тези карти у нас се тарифират като местни, а трансакциите в 
чужбина – като международни. От друга страна, банките, издаващи 
национални (местни) дебитни карти, след като станат членове на 
картовата организация “MasterCard Europe”, много лесно и бързо 
конвертират тези карти в международни карти “Maestro”. Междуна-
родните карти “Maestro” се приемат на всички банкомати и ПОС 
терминали в света, на които е поставен знакът “Maestro”. При изпол-
зване на картите “Maestro” на банкомати задължително се изисква 
въвеждане на ПИН код. При използване на картите “Maestro” за пла-
щане чрез ПОС терминали при търговците в някои страни не се из-
исква въвеждане на ПИН код.  

 
 

Продуктът “MasterCard” или “Eurocard-MasterCard” е кредит-
на карта, която се издава в три вида: Масова карта (Mass) – персо-
нална кредитна карта с отложено плащане, Бизнес карта (Business) – 
карта за предпочитани от банката-издател клиенти с възможност за 
плащане в целия свят и възстановяване на изразходваната сума обик-
новено в края на месеца, Златна карта (Gold) – за индивидуално 
ползване с допълнителни средства за защита и удобство при об-
служване при пътувания. Кредитната линия при златната карта зави-
си от самия клиент.  
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И трите картови продукта могат да се ползват в режим “он-
лайн” и в режим “офлайн” по електронен път или чрез хартия (слип). 
Трансакциите, които могат да се извършват с тези карти, са базира-
ни на ПИН или на подпис, като те могат да се ползват на банкомати, 
ПОС терминали (хотели, ресторанти, магазини), ръчни терминали 
(импринтери) чрез слипове или телефонна авторизация.  

Картовите продукти “Maestro” и “MasterCard” се издават от 
банките членове на MasterCard Europe (вж. Приложение 5). 

 
 

Картови продукти на Visa, издавани и приемани в България чрез БОРИКА 
У нас се издават следните два основни картови продукта на Visa International. 

 

 

Местни и международни дебитни карти 
“Visa Electron” 

 
Международни кредитни карти 

“Visa” 

 
 

 

Visa Electron е електронен картов продукт за извършване на 
платежни операции от ПОС терминали, които се авторизират изцяло 
по електронен път от издателя или картов процесор от името на из-
дателя. Трансакциите с Visa Electron на ПОС терминали могат да 
бъдат базирани на подпис или да изискват въвеждане на ПИН код, 
което от своя страна позволява достъп с тези карти и до глобалната 
мрежа от банкомати на Visa. Картите “Visa Electron” могат да са 
свързани или с разплащателни сметки и да се използват като дебит-
ни карти, или с кредитни лимити и да се използват като кредитни 
карти с натрупано-отложено плащане (charge cards).  

 

http://www.borica.bg/index.php?p=bank01
http://www.borica.bg/index.php?p=bank01
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Картите “Visa” могат да бъдат класическа карта “Visa” 

(Visa Classic), бизнес карта “Visa” (Visa Business) и златна карта 
“Visa” (Visa Gold). И трите картови продукта могат да се ползват в 
режим онлайн и в режим офлайн по електронен път или чрез хартия 
(слип). Трансакциите, които могат да се извършват с тези карти, са 
базирани на подпис или ПИН, като те могат да се ползват на банко-
мати, ПОС терминали, ръчни терминали (импринтери) чрез слипове 
или телефонна авторизация.  

Класическата карта “Visa” (Visa Classic) е един от най-разпрос-
транените кредитни картови продукти в света, който се издава от банки 
членове на Visa International. Кредитната карта “Visa Classic” е ефекти-
вен и оптимален начин за потребителя да получи предварителен кредит.  

Бизнес картата “Visa” (Visa Business) е предназначена пре-
димно за бизнесмени и предлага допълнителни услуги като меди-
цинска и правна помощ, застраховки при пътуване и др.  

Златната карта “Visa” (Visa Gold) е със значителни покупа-
телни способности, благодарение на по-големия кредитен лимит, 
обикновено над 5000 USD. Освен това, чрез тази карта се предлага 
пакет от допълнителни услуги за лица с по-големи доходи и покупа-
телна способност като застраховки при пътуване, застраховки при 
наемане на кола, медицинска помощ и др.  

Картовите продукти “Visa Electron” и “Visa” се издават от 
банките членове на Visa International (вж. Приложение 5). 

 

 
Картов продукт “American Express” 
През 1998 г. БОРИКА получава сертификат от American 

Express, от банкоматите, свързани към БОРИКА, да могат да се при-
емат картовите продукти на American Express.  

През ноември 2002 г. БОРИКА приключва сертификационните 
тестове с American Express за осигуряване на плащания с карти 
“AMEX” от ПОС терминали, свързани към авторизационната система 
на БОРИКА. Месец по-късно (декември 2002) изчислителната систе-
ма на БОРИКА е свързана с мрежата на American Express и всички 
банкомати, отворени за картите “AMEX”.  

 

http://www.borica.bg/index.php?p=bank01
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
Банки, издаващи картови продукти 

 

Банки, издаващи и приемащи плащания с национални (местни) 
дебитни карти с логото на БОРИКА 

• Алианц България  
• Алфа банка клон-София  
• Банка Пиреос България  
• БНП Париба (България)  
• УниКредит Булбанк  
• Емпорики Банк-България  
• Инвестбанк  
• Интернешънъл Асет Банк  
• Корпоративна търговска банка  
• Общинска Банка 

 

• ПроКредит банк  
• Райфайзенбанк (България)  
• СИБанк  
• Сосиете Женерал Експресбанк  
• ЧПБ Тексим  
• Токуда Банк  
• Търговска Банка Д Банк 
• Централна Кооперативна Банка (ЦКБ)  
• МКБ Юнионбанк  
• Юробанк И Еф Джи България 

 

Банки, издаващи международни картови продукти на MasterCard и Visa 

MasterCard 
Картов продукт Банка издател 

Maestro 
(международна) 

 
 

УниКредит Булбанк, СИБанк, Алианц България, 
Райфайзенбанк (България), Централна Кооперативна 
Банка, Сосиете Женерал Експресбанк, 
Интернешънъл Асет Банк,  Инвестбанк, Банка 
Пиреос (България), 
Търговска банка Д Банк 

MasterCard 

 
 

УниКредит Булбанк, Интернешънъл Асет Банк, 
СИБанк, Общинска Банка, Банка Хеброс, Централна 
Кооперативна Банка, Сосиете Женерал Експресбанк, 
Алианц България, Инвестбанк, 
Райфайзенбанк(България), Банка Пиреос (България) 

VISA 
Картов продукт Банка издател 

Visa Electron 

 

УниКредит Булбанк, БНП Париба (България), 
Райфайзенбанк (България), Алианц България, 
Централна Кооперативна банка, СИБанк, Емпорики 
Банк (България), Сосиете женерал Експресбанк, 
Корпоративна търговска банка, МКБ Юнионбанк, 
ПроКредит Банк 

Visa 

 

УниКредит Булбанк, БНП Париба (България), 
Райфайзенбанк (България), Алианц България, 
Централна Кооперативна банка, СИБанк, Емпорики 
Банк (България), Сосиете Женерал Експресбанк, 
Корпоративна търговска банка, МКБ Юнионбанк, 
ПроКредит Банк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   4 
Банки, приемащи плащания с карти 

 

Банки, приемащи плащания с национални дебитни карти 

 

Всички банки, които издават национални дебитни карти, носещи 
логото на БОРИКА, приемат също и плащания с тези карти 

 

Банки, приемащи плащания с картови продукти на MasterCard и Visa 
MasterCard 

Картов продукт Банка, приемаща плащания 
Maestro 
(международна) 

 
 

УниКредит Булбанк, Алианц България, 
Интернешънъл Асет Банк, СИБанк, Общинска банка, 
Инвестбанк, Централна кооперативна банка, Сосиете 
Женерал Експресбанк, Райфайзенбанк (България), 
Банка Пиреос (България), Търговска банка Д Банк 

MasterCard 

 
 

УниКредит Булбанк, Алианц България, 
Интернешънъл Асет Банк, СИБанк, Общинска банка, 
Инвестбанк, Централна кооперативна банка, Сосиете 
Женерал Експресбанк, Райфайзенбанк (България), 
Банка Пиреос (България), Търговска банка Д Банк 

 
VISA 

Картов продукт Банка, приемаща плащания 

Visa Electron 

 

УниКредит Булбанк, БНП Париба (България), 
Райфайзенбанк (България), Алианц България, 
ПроКредит Банк, Емпорики Банк-България, Сосиете 
Женерал Експресбанк, Корпоративна Търговска 
банка, Централна кооперативна банка 

Visa 

 

УниКредит Булбанк, БНП Париба (България), 
Райфайзенбанк (България), Алианц България, 
ПроКредит Банк, Емпорики Банк-България, Сосиете 
Женерал Експресбанк, Корпоративна Търговска 
банка, Централна кооперативна банка 

 
Националните дебитни карти с логото на БОРИКА, всички картови продукти на 

MasterCard и Visa, картите на American Express и JCB се приемат на всички 
банкомати, свързани към БОРИКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
 
 
 

 

 
Банкови карти, издадени извън Република България –  

видове и възможност за използване 
 

MasterCard 

Картов продукт Приема се на: 

MasterCard 
Eurocard-MasterCard Банкомати, ПОС терминали 

Maestro Банкомати, ПОС терминали 

Cirrus Банкомати 

Eurocheque Банкомати 

VISA 

Visa Банкомати, ПОС терминали 

Visa Electron Банкомати, ПОС терминали 

JCB 

JCB Банкомати, ПОС терминали 

American Express 
Всички картови продукти на 
American Express Банкомати, ПОС терминали 

 

 



 
 

232 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
Банкова организация за разплащания  

с електронни платежни инструменти “БОРИКА” 
 

Адрес за контакти с БОРИКА АД:  София 1784, бул. “Цариградско шосе” №117;   
                                                     Тел: (00359 2) 9712461, (00359 2) 9707603;  

                                                                Факс: (00359 2) 9713093 
 

Хронология на развитието на картовата система “БОРИКА” 
 

15.03.1995 г. 
Включване на първия (вътрешен) банкомат към системата на 
Обединена българска банка; 

02.05.1995 г. Включване на първия външен банкомат към системата на 
Българска пощенска банка; 

27.07.1995 г. Включване на първия ПОС терминал; 

23.01.1996 г. Извършена е първата междубанкова трансакция с карта на 
БНБ и карта на ОББ; 

07.09.1996 г. 
БОРИКА е включена към мрежата на EPS NET на 
MasterCard; 

18.01.1997 г. Извършена е първата трансакция с карта “Eurocard 
MasterCard”; 

25.12.1997 г. БОРИКА е включена към мрежата на VISANET на Visa  
International; 

01.12.1998 г. 
БОРИКА е включена към мрежата на American Express за 
акцептиране на карти “AMEX” от банкоматите, свързани към  
системата; 

18.10.1999 г. 
Към БОРИКА е включена системата “ePay.bg” за плащания 
на стоки и услуги с дебитни карти чрез Интернет; 

01.12.2000 г. 
От банкоматите, свързани към БОРИКА, могат да се плащат  
сметки на мобилния оператор “Мобиком” и да се зареждат 
предплатени карти “Мобилик”; 

01.03.2001 г. Телефонният оператор “Мобика” е свързан към БОРИКА за 
използване на кредитни карти при телефонни разговори; 

15.03.2001 г. 
От банкоматите на БОРИКА могат да се плащат сметки за 
отопление и електроенергия в реално време; 

15.03.2002 г. 

От банкоматите на БОРИКА могат да се плащат сметки на 
МобилТел, да се зареждат предплатени карти “Prima” и карти 
“Mtel.Card” за достъп до Интернет, да се извършва 
регистрация за ePay.Voice и да се избира произволна сума 
при теглене на пари в брой; 

 



 
 

233 

01.10.2002 г. 
БОРИКА приключва сертификационните тестове с American 
Express за осигуряване на плащания с карти “AMEX” от ПОС 
терминалите, свързани към картовата система; 

12.06.2003 г. 
Издадените карти достигат 2 000 000. От банкоматите, 
свързани към БОРИКА, могат да се плащат сметки на 
телефони към БТК; 

30.08.2003 г. 
БОРИКА приключва разработката на проекта на системата 
“BALCARD”; 

16.01.2004 г. Системата за управление на карти на ОББ е включена към 
БОРИКА; 

31.01.2004 г. 
БОРИКА пуска в реална експлоатация новата система за    

финансово обслужване (back office); 

08.03.2004 г. Системата за управление на карти на ДЗИ Банк е включена 
към БОРИКА; 

30.06.2004 г. 
Издадените и обслужвани чрез БОРИКА карти надхвърлят 3 
млн.; 

18.07.2005 г. Ейч Ви Би Банк Биохим е първата банка, сертифцирана от 
Visa International да акцептира “EMV” карти; 

26.01.2006 г. 

Българска Народна Банка издава лиценз на БОРИКА АД за 
извършване на дейност в Република България като системен 
оператор на платежна система за обслужване на плащания по 
операции с банкови карти на територията на страната; 

16.05.2006 г. 
Алианц България е първата банка, сертифицирана от Visa 
International да издава смарт карти, базирани на EMV; 

27.10.2006 г. 

Булбанк АД е първата банка, сертифицрана от Visa 
International да акцептира плащания с карти през Интернет 
чрез БОРИКА, посредством схемата “3 D Secure/Verified by 
Visa/”. 

   

 
БОРИКА като системен картов оператор 
БОРИКА е създадена през 1993 г. като еднолично търговско 

дружество на Българска народна банка с Решение на Управителния 
съвет на БНБ. През 2004 г. дружеството е преобразувано в еднолич-
но акционерно дружество на Българска народна банка. През 2005 г. 
дружеството е преобразувано в акционерно дружество, като Българ-
ска народна банка продава 63,76% от капитала на дружеството на 
25 местни банки.  

На 26.01.2006 г. Българска народна банка със заповед на упра-
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вителя на БНБ на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, ал. 2, чл. 79, ал. 1 и 
параграф 3, ал. 1 на Преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти 
и платежните системи, както и чл. 37 от Закона за административно-
то производство, издава лиценз на БОРИКА АД за извършване на 
дейност на територията на Република България като системен 
оператор на платежна система за обслужване на плащания по 
операции с банкови карти на територията на страната.  

Като системен картов оператор, БОРИКА обслужва 28 местни 
банки (практически всички банки, които издават банкови карти и 
приемат плащания с тях), като:  

 авторизира211 плащанията, извършени с местни дебитни и 
международни дебитни и кредитни карти (включващи картовите 
продукти на MasterCard, Visa, American Express и JCB), издадени от 
тези банки; 

 персонализира издаваните чрез дружеството банкови карти; 
 извършва нетиране212 на междубанковите плащания, 

инициирани чрез картови операции, и изпраща резултатите за се-
тълмент213 в Българска народна банка; 

 осъществява връзка с международните картови системи 
“MasterCard”, “Visa”, “American Express”; 

 тества и сертифицира банкомати и ПОС терминали; 
 разработва операционни правила за функционирането на 

картовата система.  
Освен това БОРИКА е обслужваща организация (Member 

Service Provider /MSP) на MasterCard Europe и като такава обслужва 
12 местни банки при издаване и авторизация на плащания с картовите 
продукти на MaserCard. БОРИКА е организация процесор (Processor 
Company) на Visa International и като такава обслужва 12 местни 
банки при издаване и авторизация на плащания с картовите продук-

211 Авторизацията на картова трансакция е одобрението, което банката – издател на карта-
та, или упълномощено от нея лице дава за извършването на съответната картова операция. 
212 Нетиране означава преобразуване на всички вземания и задължения, произтичащи от 
нареждания за превод, които участник или участници издават или получават от един или 
повече други участници, така че само едно нетно вземане може да се иска или едно нетно 
задължение се дължи. 
213 Сетълмент е прехвърляне на парични суми между водени в БНБ сметки. 
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ти на Visa.  
БОРИКА оперира авторизационната система “SТEPS 2005”, 

която е развита версия на системата “STEPS” на Белгийския картов 
оператор “BANKSYS S.A.” БОРИКА има лиценз за технологията 
“PRISMA” на STMicroelectronics/Proton World за персонализация на 
издаваните смарт карти, базирани на технологията “PRISMA”.  

БОРИКА има персонал от 40 висококвалифицирани професи-
оналисти със значителен опит и познания в областта на платежните 
системи, различни хардуерни и софтуерни платформи, включващи 
TANDEM /HP Non-stop Servers/, IBM mainframes, PC хардуерни и 
софтуерни криптографски системи.  

Настоящата дейност на БОРИКА, освен оперирането и поддър-
жането на картовата система, включва и работа по проекта за преми-
наване към смарт карти на базата на стандарта “EMV” и проекти, 
свързани с разработка на авторизационен софтуер, софтуер за банко-
мати и ПОС терминали и софтуерни и хардуерни средства за крип-
тографска защита.  

 
БОРИКА като картова система 
БОРИКА АД е оператор на системата за обслужване на пла-

щанията по операции с банкови карти на територията на страната, за 
което има издаден лиценз от Българска народна банка.  

БОРИКА не е картова система на отделна банка. Тя осигу-
рява авторизация на плащанията с банкови карти, издадени от мес-
тни банки на територията на страната.  

Като елемент на националната платежна система, БОРИКА 
осигурява извършването на сетълмента на междубанкови плащания 
посредством нейната връзка със Системата за брутен сетълмент в 
реално време “RINGS” на БНБ, като събира и систематизира инфор-
мация за всички междубанкови плащания, обработва получената ин-
формация и по предварително определен график подава в RINGS 
заявка за сетълмент на получените резултати от преизчисляване на 
многостранна основа на взаимните задължения на участниците. 
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БОРИКА има връзка с мрежите на MasterCard,Visa International 
(VISANET) и на American Express, благодарение на което след 1996 г. 
у нас стана възможно да се теглят пари в брой от всички банкомати 
и да се плащат стоки и услуги от ПОС терминали, свързани към 
БОРИКА, с всички картови продукти на тези организации.  

Към БОРИКА са свързани системите “ePay.bg” и “еBG.bg” за 
плащане на стоки и услуги чрез интернет. Чрез системата “ePay.bg” 
всички картодържатели на дебитни карти на 26 банки могат да пла-
щат стоки и услуги чрез интернет. Към БОРИКА са свързани и пла-
тежните сървъри на системата “bPay”, посредством която могат да 
се плащат сметки за телефон, отопление, електроенергия, мобилни 
телефони на Мобилтел, Глобул и Виваком, да се зареждат предпла-
тени карти и депозити за мобилните оператори от над 2000 банкома-
та в София и страната. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 

 
Полезни интернет адреси 

 
1. Портал за новини в областта на банковото дело в България  
     http://www.banks.dir.bg/new.php?  
2. Каталог на издаваните карти в България (Към 15.10.2009 г. ка-

талогът съдържа 243 вида карти, предлагани от 20 банки. Инфор-
мацията се осъвременява предвид промяната на предлаганите 
картови продукти.)  

     http://www.moitepari.bg/kreditni-karti/katalog.aspx 
3. Електронно банкиране – възможности, които предоставят 

отделните  банки в България   
     http://banks.dir.bg/b.php?g=9&s=119 
4. Банкова организация за разплащания с използване на карти 

БОРИКА 
     http://www.borica.bg/ 
5. Нормативна база, свързана с ЕПИ 

http://www.borica.bg/index.php?p=about03 
6. Сертификация на банкомати, ПОС терминали и системи за 

управление на карти 
     http://www.borica.bg/index.php?p=about04 
7. Мрежа за разплащане с банкови карти 
     http://www.borica.bg/index.php?p=bm05login 
8. Информация за свободно предлагани за продажба видове 

устройства за четене и запис на информация на магнитни и чип 
карти (енкодери), принтери за карти и персонализация на карти, 
ембосери, консумативи в областта на картовите продукти и др. 
http://www.comitex.net/index.php?nAction=100020&nProductCatego
ryID=53   

9. Програми с вградени аnti-phishing филтри и plug-in за различни 
браузъри 

     http://www.antiphishing.org/ 
http://www.phishtank.com/ 

 

 

http://www.banks.dir.bg/new.php
http://www.moitepari.bg/kreditni-karti/katalog.aspx
http://www.borica.bg/
http://www.borica.bg/index.php?p=about03
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http://www.borica.bg/index.php?p=bm05login
http://www.comitex.net/index.php?nAction=100020&nProductCategoryID=53
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http://www.antiphishing.org/
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