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РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ  

ЗА КИБЕР ЗАЩИТА И ОТБРАНА  

В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ И ВЪВ ВС 



Развитие и ползване на кибернетичните системи 
 

В структурите на  

ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ: 

 

Министрески съвет, 

 

Министерства и ведомства, 

 

Областно, Общинско, Местно управление  



В ПРАВНАТА ОСНОВА НА ОБЩЕСТВОТО: 

 

Парламент 

 

Прокуратура, 

 

Съд   

Развитие и ползване на кибернетичните системи 
 



В ИКОНОМИКАТА: 

 

Всяко съвременно производство, 

 

Научни изследвания и разработки, 

 

Търговски взаимодействия 

Развитие и ползване на кибернетичните системи 
 



В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО: 

 

съвременни машини и съоръжения, 

 

парникови, напоителни и оросителни 

системи, 

 

селскостопанска авиация 

Развитие и ползване на кибернетичните системи 
 



В ОБСЛУЖВАНЕ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ: 

 

Енергийни системи (АЕЦ,ВЕЦ,ТЕЦ, ВЕИ), 

Водосъбирателни с-ми (язовири, водохранилища), 

Водоснабдителни с-ми (питейна и канална вода), 

Газопреносни и газоразпределителни с-ми, 

Топлофикационни и отоплителни с-ми, 

Транспортни (градски, ЖП, воден, въздушен), 

Обслужване на гражданите (лични данни), 

Банкови системи (парични потоци), 

Търговия, здравеопазване, правосъдие и т.н. 

Развитие и ползване на кибернетичните системи 
 



В ОТБРАНАТА: 

Почти всяко тежко въоръжение е компютъризирано, 

Управлението на войските и бойните действия, 

Комуникация и командване /защита на 

информационните потоци, 

Разузнаване и контраразузнаване, 

Обработка на данни за противника или за 

собственото състояние, 

Взаимодействие с партньори /обмен на информация 

/защита 

Развитие и ползване на кибернетичните системи 
 



Във ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ: 

Неприкосновеност на личния живот, 

Безопасност на средата на живеене, 

Опазване територията на страната, 

Запазване на гражданските свободи, 

Спазване на закони и правила, 

Съхраняване и защита на моралните ценности, 

Опазване на имуществото, 

Справяне с критични ситуации 

Развитие и ползване на кибернетичните системи 
 



НАВСЯКЪДЕ В ЖИВОТА НИ,  

В ПО-ГОЛЯМА ИЛИ ПО-МАЛКА СТЕПЕН, 

 НАВЛИЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО  

НА ПРОЦЕСОРНО УПРАВЛЯЕМИ 

КИБЕРНЕТИЧНИ СИСТЕМИ 



УМИШЛЕНИ, насочени към: 
 

• Една отделна държава – пример е 

забиването  комуникациите на държавно 

управление 

• Една отделна комплексна система – 

пример е подтискането на системите на цял 

военен кораб 

• Част от системите – примери са разрушаване 

на комуникационни възли и направления, 

кражби на кабели и съоръжения 

ЗАПЛАХИ 
 



УМИШЛЕНИ, насочени към: 
 

• Определени структури или организации – 

примери са вирусите, троянските коне, 

разрушителните програми, извличането на 

конфиденциална информация, промяната й или 

унищожаването й 

• Финансови загуби – примери са кражбите на 

пари, на банкови сметки, неправилно ползване 

на ресурси 

 

 

ЗАПЛАХИ 
 



УМИШЛЕНИ: 

 

• Социално увреждащи – примери са 

психологическо влияние чрез заплахи, всяване 

на паника, въздействие върху деца, 

неразрешено ползване на лични данни или 

промяната им, манипулации и т.н. 

ЗАПЛАХИ 
 



НЕУМИШЛЕНИ: 

 

• Природни явления и катаклизми, водещи 

да прекъсване на комуникациите 

• Неправилно действие със съвременна 

апаратура 

 

 

ЗАПЛАХИ 
 



РАЗВИТИЕТО НА КИБЕРНЕТИЧНИТЕ 

СИСТЕМИ, ВОДИ ДО 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ 

НА КИБЕРНЕТИЧНИТЕ ЗАПЛАХИ, 

ЕТО ЗАЩО Е НУЖНО СЪЗДАВАНЕ НА 

ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА 

НА КИБЕРНЕТИЧНИТЕ СИСТЕМИ ОТ 

КРИТИЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЗА 

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ ЗА 

КИБЕРНЕТИЧНА ЗАЩИТА И ОТБРАНА 



Повишаване сигурността и устойчивостта на 

критичната инфраструктура на страната, 

за поддържане кибернетична среда, която 

насърчава ефективността, иновациите и 

икономическият просперитет,  

докато се поддържа и повишава 

безопасността, сигурността, търговската 

тайна, неприкосновеност на личния живот и 

гражданските свободи.  

ПОЛИТИКА 
 



Постигането на тази цел да става чрез 

партньорство със собствениците и операторите 

на критична инфраструктура, с подобряване 

киберсигурността при обмен на информация и 

съвместно разработване и прилагане на 

рисково базирани стандарти 

 

ПОЛИТИКА 
 



Системите и активите, независимо дали са 

физически или виртуални, но са жизнено 

важни за държавата ни, чиято 

неработоспособност или унищожаването им 

ще имат разрушаващо или парализиращо 

влияние върху отделните елементи на 

сигурността – национална, икономическа, 

военна, социална 

КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 



И тъй като не е необходимо да откриваме 

колелото, за да го използваме, 

 

Накратко ще Ви запозная с  

Изпълнителната заповед  

на президента на САЩ, Барак Обама   

за Подобряване кибернетичната сигурност 

на критичната инфраструкутура 



- Дадена е ПОЛИТИКАТА за повишаване 

сигурността и устойчивостта на критичната 

инфраструкутура 

- Описана е ОРГАНИЗАЦИЯТА за определяне на 

Критичната инфраструктура 

- Разпоредено е създаването на СПИСЪК за 

включване на Критичните инфраструктурни 

обекти 

- Посочени са ОТГОВАРЯЩИТЕ и СРОКОВЕТЕ за 

действия 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



- Разработена е ДИРЕКТИВА за координиране на 

политиките, управлението, разрешаване на 

спорове, както и за периодично разглеждане на 

функциите и програмите 

- Създадена е организация за споделяне на 

информация за развитието на киберзаплахите, 

както и организация за взаимодействие с 

частния икономически сектор за защита и 

отговор на киберзаплахите 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  

 
 



- Министърът на вътрешната сигурност, Главният 

прокурор и Директорът на националното 

разузнаване се ангажират да създадат 

организация за защита на националната 

сигурност и за информиране на включените в 

критичната инфраструктура звена  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



- Създадена е система за проследяване 

изготвянето, разпространението и 

разпределянето на ДОКЛАДИ за 

кибернетичните заплахи 

- оказва се съдействие на собствениците и 

операторите на критична инфраструктура 

при защитата на техните системи от 

неоторизиран достъп, експлоатацията или 

нанасянето на вреди 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



Министърът на вътрешната сигурност, в 

сътрудничество с Министъра на отбраната, в 

определен срок установяват процедури за 

разработване на Програма за повишаване 

кибернетичната сигурност за всички 

отрасли на критичната инфраструктура 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



Министърът на вътрешната сигурност да разшири 

използването на програми, по които се привличат, 

за временна работа във Федералната служба, 

експерти от частния сектор.  

Тези привлечени експерти, трябва да разработват 

най-подходящите препоръки по отношение 

съдържанието, структурата и видовете 

информация за собствениците и операторите на 

критична инфраструктура, за намаляване и 

смекчаване на кибернетичните рискове 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



Отговорните Агенции координират своите 

дейности с високопоставени служители на ЦРУ, 

отговарящи за неприкосновеността на 

личния живот и гражданските свободи, за 

да се гарантира, че неприкосновеността на личния 

живот и защитата на гражданските свободи са 

включени в дейностите по киберсигурност 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



Разпоредено е създаването на организация за 

процес на консултации, като  

Министъра на вътрешната сигурност разработва 

процеса на консултации, с който координира 

подобряването на киберсигурността на критичната 

инфраструктура 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



Развита е идеята за разработването на отделна 

Програма за киберсигурност  

с базови изисквания за намаляване на 

кибернетичните рискове за критичната 

инфраструктура.  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



- набор от стандарти, методологии, 

процедури и процеси, които да подготвят 

политиката, бизнеса и технологичните подходи 

за справяне с кибер рискове;  

- да включва най-добрите индустриални 

практики; 

- да осигурява приоритетност и гъвкавост при 

достигане на ефективна цена;  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД 

Програмата за киберсигурност  

трябва да включва 
 



- мерки за информационна сигурност и 

контрол, за да се подпомогнат собствениците и 

операторите на критична инфраструктура да 

определят, оценят и управляват кибернетичния 

риск;  

- да се фокусира върху установяването на 

междусекторните стандарти за сигурност и 

приложни указания към критичната 

инфраструктура;  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД 

Програмата за киберсигурност  

трябва да включва 
 



- Определянето на  областите за подобрение, 

които трябва да са насочени към бъдещо 

сътрудничество в конкретни сектори и 

стандарто-развиващи организации 

- осигуряване технически иновации и справяне 

с организационните различия; 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД 

Програмата за киберсигурност  

трябва да включва 
 



- осигуряване доказателства, че е технологично 

неутрална и че осигурява на критични 

инфраструктурни сектори конкурентен пазар за 

продукти и услуги, които отговарят на 

стандартите, методологиите, процедурите и 

процесите, разработени да посрещнат 

кибернетичните рискове 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД 

Програмата за киберсигурност  

трябва да включва 
 



- насоки за оценка действията на отделно 

ангажирано юридическо лице по прилагане 

на Програмата за киберсигурност 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД 

Програмата за киберсигурност  

трябва да включва 
 



• Посочени са конкретните отговорни лица за 

разработване на Програмата за 

киберсигурност  

• обсъждането й и сроковете за изработване на 

окончателен вариант  

• Посочена е и процедуранта по одобряването 

на Програмата за кибернетична сигурност 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



Определена е и последваща организация (със 

съответни отговорници) за ежегодно обмисляне, 

оценяване и подобряване на  

Програмата за киберсигурност,  

в зависимост от изменение на ситуациите с 

развитието на кибернетичната инфраструктура и 

изменението на заплахите към критичната 

инфраструктура 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЗАПОВЕД  
 



Както виждаме, 

Развитието на способностите за 

кибернетична защита и отбрана в 

национален мащаб и във въоръжените 

сили на една страна, трябва да се 

осъществява централизирано, 

обмислено, координирано, ефективно и 

с добра организация! 



*


