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 Някои европейски изследвания в сферата на 
киберсигурността 
 

 Кибер изследвания в академичната общност у нас 
 

 Перспективи за развитие 
 
 





http://www.syssec-project.eu/
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Network of Excellence on Engineering Secure Future Internet Software 
Services and Systems – Nessos; 

 
FOCUS - CIP  & Supply Chain Protection 

 
SecureChange: Security engineering for lifelong evolvable systems 

 
Aniketos: Secure and Trustworthy Composite Services  

 
TECOM: Trusted embedded computing  

 
Tclouds: Trustworthy Clouds? Privacy and Resilience for Internet-scale 

Critical Infrastructure; 
Ecrypt-II: European network of excellence in cryptology - Phase II 





www.snfactor.com                                   www.syssec-project.eu 
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http://www.it4sec.org/bg/system/files/IT4Sec_Reports_105_2.pdf




http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/cybersecurity-and-cyberwarfare-preliminary-assessment-of-national-doctrine-and-organization-380.pdf




Политики и 
анализи; 

 Управление 
на знания; 

 Стандарти и 
технологии; 

Обучение. 

http://defencemanagement.org/ 
 

http://defencemanagement.org/


Web 4.0 
 
Web 5.0 
 
…… 
 
 
? 

“What if” questions  



http://www.org.id.tue.nl/ifip-tc14/
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