
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Рискови фактори за интересите 

на Република България в 

областта на защитата на 

класифицираната информация 

 

 
 

 



ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 

Национална сигурност 
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РИСК 

ОПАСНОСТ 

ЗАПЛАХА 

Сравняване  и разграничаване на 

понятията:  



ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

  “Заплаха” е пряка, реална, непосредствена 
опасност. Закана да се причини някому нещо 
неприятно, зло. (според тълковния речник). 
 

  “Опасността”, е възможност или вероятност да 

се случи нещо лошо, някаква беда, нещастие.  

 

    При риска няма предварително определено 

време за настъпването му. Дори да бъде 

установен достатъчно рано, той си остава 

принципно невъзможен за неутрализиране. 

 



ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 

 

 

“Асиметрична заплаха” е вид заплаха, в която се 

съдържат неконвенционални, нетрадиционни, 

непознати и неочаквани за противника тактики, 

действия или средства, срещу които противникът 

не може да противодейства успешно. 

“Асиметричната заплаха” представлява мислене, 

организация и действие, различни от тези на 

противника, с цел да се увеличат собствените 

предимства и да се използват слабостите на 

противника. 

Асиметрията е използване на различията с цел 

постигане на предимство над противника. 
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Хибридни заплахи 
Хибридна война (на англ.: hybrid warfare) е термин, който се 

появява в края на 20 век в САЩ за означение на 
нестандартна военна стратегия, включваща в себе си 
бойни действия, диверсия и кибервойна. Традиционно 
хибридната война се свежда до информационна война, но 
не само.  

Хибридните заплахи включват киберзаплахи, сценарии на 
асиметрични конфликти с ниска интензивност, глобален 
тероризъм, пиратство, незаконна миграция (Европейска 
мигрантска криза),корупция, етнически и религиозни 
конфликти, демографски предизвикателства, 
транснационална организирана престъпност, проблеми на 
глобализацията и разпространение на оръжия за масово 
унищожаване.  
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Разлика между заплаха и опасност: 

- Заплахата е сега 

 

 

- Заплахата е   

  реален факт,   

  проявено   

  обстоятелство 

 

- На заплахата  

  трябва да се  

  противостои 

- Опасността е свързана с 

   възможно бъдещо  

   развитие 

 

- Опасността се крие в  

  сферата на възможното 

 

- Опасността трябва да се 

  предвиди и да се   

  направи необходимото  

  да се избегне 
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Разлика между заплаха и риск: 

    Рискът е вероятност 

    от възникване на  

    заплаха вследствие  

    определени действия 

    на „собствената страна”. 

   Заплахата е категория,  

   която характеризира  

   действията на  

   „другата страна”. 
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Заплаха           Криза Риск                Криза 

 

Разлика между заплаха и риск: 
Между заплахата и кризата няма друго състояние, 

докато между появата на риска и кризата  

времето е неустановено. 
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Винаги има опасност,  

почти винаги има риск,  

но не винаги има заплаха! 
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ВИДОВЕ ЗАПЛАХИ: 
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ВИДОВЕ ЗАПЛАХИ: 
1. Природни заплахи; 

2. Заплахи в резултат на човешка дейност 

(умишлена и по непредпазливост). 

ЗАПЛАХИ В РЕЗУЛТАТ НА  

УМИШЛЕНА ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ 

ТРАДИЦИОННИ 

(ОБЩИ) 
СПЕЦИФИЧНИ 
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ТРАДИЦИОННИ ЗАПЛАХИ 

 

глобални регионални 
вътрешно- 

държавни 

към физически  

лица и материални  

обекти 
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ГЛОБАЛНИ ЗАПЛАХИ 

според 

 посоката 

според  

насочеността 

според  

проявеността 

от областта  

на въздействие 

по времево  

действие 

по характер 
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Система за защита на 

класифицираната информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


