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         ДО МИНИСТЪРА 
                                                      НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

                                        ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 
            Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ 

 
 

     КОПИЕ ДО: 
         ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ 
         Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ 

 
  ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАНС 

         Г-Н ЦВЕТЛИН  ЙОВЧЕВ 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
През периода септември - декември, 2010 година, по  инициатива и с 

участие на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА) и 
Асоциацията на комуникационните и информационни специалисти от МО, 
МВР и ДАНС (АКИС), бяха организирани и проведени две кръгли маси 
(„Състояние и проблеми на сигурността в киберпространството на България“ 
– 28 септември, 2010 година; „ИТ аспекти в отбраната и сигурността в 
контекста на новата стратегическа концепция на НАТО и стратегията на ЕС“ 
– 12 ноември, 2010 година), един форум („БАИТ 2010“ – 12 ноември, 2010 
година) и една национална конференция  („Политиката на НАТО в областта 
на киберотбраната“ – 9-10 декември, 2010 година) по проблемите на 
киберсигурността в Република България. 

В тези форуми взеха участие множество чуждестранни дипломатически 
лица, експерти от МО, МВР, МвНР, МТИТС, ДКСИ, съдебната система, 
представители на академичната общност, неправителствения сектор и 
частния бизнес. Обсъдени бяха граждански, военни и бизнес акпекти на 
киберсигурността, международното сътрудничество в тази област, както и 
усилията на структурите в България за неутрализиране на разширяващата се 
заплаха от кибератаки – един от основните приоритети в Новата 
стратегическа концепция на НАТО 2020 и Проекта на Стратегията за 
сигурност на Република България, приет от Министерски съвет, в края на 
2010 година. 
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В резултат на дискусиите за различните аспекти на киберсигурността, 

от тези форуми се откроиха следните основни изводи и обобщени 
предложения до институциите на страната: 
 
ИЗВОДИ: 
 

1. В национален мащаб няма достатъчно ясно определение на термина 
„киберзащита”, както и хармонизация на определенията, приети в 
документи на ЕС и НАТО. 
 

2. За България е нужна единна, завършена държавна политика за 
осигуряване на защитени и надеждни комуникации в областта на 
държавното управление и националната сигурност. 
 

3. България развива способности за киберзащита, но същите не са 
напълно интегрирани в единна национална система и няма цялостна, 
общонационална Политика и Стратегия по киберсигурността, както и 
Национален координиращ и контролиращ орган за противодействие на 
кибератаки и престъпления. 
 

4. България не използва достатъчно опита на ЕС и НАТО, както и на 
страните-членки в изграждането на своята национална система за 
киберсигурност и защита. 
 

5. Държавната администрация, органите за киберзащита, 
неправителственият сектор и бизнесът трябва да работят за по-активно 
сътрудничество и по-добра координация за своевременна реакция и 
свеждане до минимум на кибератаките и киберпрестъпленията. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

1. През 2011 година да се разработи национална Стратегия по 
киберсигурност и единна национална Политика за нейното 
реализиране, с цел постигане на адекватно законово и технологично 
ниво в областта. 
 

2. До края на 2011 година да се изгради Национален координиращ и 
контролиращ орган по киберсигурността и защитата. 
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3. Доизграждане и хармонизиране на националното законодателство и 

подзаконовата нормативна база по киберсигурността с тези на ЕС и 
НАТО. Препоръчително е създаването на нова правно-нормативна 
уредба за ползване на интернет мрежите, за доставчици и ползватели, 
за противодействие на кибер престъпници. 
 

4. Разпределение на задачите и координиране на усилията между 
държавните институции в единната политика за защита на мрежите. 
 

5. Разработване на методи за периодично измерване и оценка на 
киберсигурността в специализираните мрежи в страната 
(правителствени, МО, МВР и други) и предприемане на мерки за 
повишаване на тяхната киберзащита. 
 

6. Разработване и изпълнение на целенасочена Програма за осъзнаване на 
проблемите и подготовка за повишаване на киберсигурността и 
проактивната киберотбрана. Да се обърне особено внимание на децата 
между 8 и 15 години и участието на академичния и неправителствения 
сектор. 
 

7. Организиране и провеждане на национален симпозиум по 
киберсигурност (през 2011 година) и иницииране на ежегоден 
национален форум за дискутиране на проблемите в тази динамична 
област, очертаване на основните направления за развитие на научните 
изследвания, както и обобщаване на предложения за подобряване и 
актуализиране на националната политика и стратегия по 
киберсигурността. 

 
 
София, 
26 януари, 2011 година 
 
 
Председател на УС на СОРА:    Председател на УС на АКИС: 
 
   ...............................................                                 ................................................. 
(ген. м-р Стефан Димитров, о.р.)                      (полк. инж. Иван Кьосев, о.р.)  


