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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ВИД НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Дисертацията има характер на научноизследователски труд с формулирани 

работна хипотеза, цел и задачи. Обхваща: увод; основна част, включваща три глави; 

общи изводи; заключение; библиография/списък с използваната литература. 

 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Обект на дисертационния труд е критичната информационна инфраструктура.  

 

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Предмет на дисертационния труд са подходите за оценка на критичната 

информационна инфраструктура. Това е свързано с последващо осигуряване на 

нейната защита и надеждно функциониране. 

 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА 

 Актуалността на темата се определя от несъвършенствата на съществуващата 

система за определяне на критичната инфраструктура и на свързаната с нея 

критичната информационна инфраструктура. Темата е актуална и във връзка с 

непрекъснатите атаки към критичната информационна инфраструктура, пораждащи 

необходимостта от осигуряване на нейната защита. 

 

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Целта на дисертационния труд е предложи цялостен и систематизиран подход за 

определяне на критичната информационна инфраструктура.  

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Основните задачи на дисертационния труд са формулирани, както следва: 

1. Да се изследва и предложи подходяща формализация на необходимата 

информация за определяне на критичната информационна инфраструктура. 

2. Да се разработи модел за определяне на КИИ. 

3. Да се обосноват, предложат и практически да се реализират конкретни 

решения за определяне на критичната информационната инфраструктура на МО и 

Българската армия. 

4.  

РАБОТНА ХИПОТЕЗА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Работната хипотеза на дисертационния труд е, че към настоящия момент не 

съществува модел за определяне и оценка на критичната информационна 

инфраструктура в зависимост от предлаганите услуги и изпълняваните за тази цел 

задачи. Чрез прилагане на възможностите на новите информационни технологии, 

съвременните методи и инструменти на структурно-функционалния и обектно-

ориентирания анализи, на системния анализ и синтез и на архитектурния подход за 

структурно-функционалното описание, може да се предложи модел който да се 

анализира и оценява за критичност информационната инфраструктура. 

 

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Методиката на изследването включва: 
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1. Организация на научното изследване обединява традиционната 

последователност на анализа, синтеза и формулирането на изводи. Тя интегрира 

добрите практики на архитектурния подход, структурно-функционалния и обектно-

ориентирания анализи. 

2.  Методите, използвани в научното изследване са: методът на системния 

анализ и синтез, с отчитане на съвкупността от изисквания и добри практики за 

изграждане на системи за автоматизация на управленския труд и базовите оперативни 

компоненти на архитектурната рамка на Министерството на отбраната на САЩ 

(Department of Defence Architecture Framework (DoDAF)) [42, 43, 44].  

В дисертацията е използван системният подход като най-подходящ начин за 

изследване на взаимосвързани и сродни дейности, за тяхното съпоставяне, вследствие 

на което да се направят съответните изводи и предложения за тяхното развитие чрез 

автоматизация в частност или като цяло. Системният подход е реализиран чрез:  

 Методи на теоретичните изследвания, използвани в процеса на проучване на 

източници с информация за оценка съдържанието на различните класификации, 

съпоставяне на дейности и отчитане на досегашния опит: теоретичен анализ, 

сравнение и синтез; 

 Методи на емпиричните изследвания, използвани за достигането на научните 

резултати за разкриване на състоянието на проблема и проверка на възможностите за 

използване на автоматизирани модели за анализ и оценка за критичност 

информационната инфраструктура.  

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

 В дисертационния труд са приети следните ограничения: 

1. Разгледани са информационните системи за управление на критичната 

инфраструктура на МО и БА; 

2. Разработването на информационното осигуряване за определяне и оценка 

на критичната информационна инфраструктура се базира на внедрени в практиката 

софтуерни продукти от рода ма MS Excel и Microsoft SharePoint Portal Server. 

 

I. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Дисертационния труд е структуриран в съответствие с поставените цел, 

научноизследователски задачи, работна хипотеза, обект и предмет на изследването и 

отразява възприетия от автора подход към проблематиката. 

 Състои се от увод, 3 глави с изводи към всяка от тях, заключение с насоки за 

бъдеща работа, 3 приложения, 19 таблици и 21 фигури с обем 162 страници. 

Цитираната литература включва общо 77 източника на български, английски и руски 

език. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 В увода е дефинирана актуалността на разглеждания проблем, като е обоснована 

необходимостта от разработването на дисертационния труд. Формулирани са целта, 

основните задачи, ограниченията, работната хипотеза и методите, прилагани в хода на 

изследването. 

ПЪРВА ГЛАВА. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

КРИТИЧНА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА. ОБЗОР И АНАЛИЗ НА 

МЕТОДИТЕ ЗА ФОРМАЛНО ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИ 
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 В Първа глава се разглежда същността на КИ и КИИ. Като част от проблема за 

защита на КИ и КИИ и от предмета на докторантурата, определянето на тези 

инфраструктури е разгледано отделно, като се акцентира на съществуващите подходи 

за определянето им.  

 Разгледани са характеристиките на критична инфраструктура и критичната 

информационна инфраструктура и моделите и методите за анализ на критичната 

инфраструктура, направени са анализ и класификация на подходите за 

идентифициране на критичната информационна инфраструктура в някои европейски 

страни и анализ на нормативната база за определяне на критичната инфраструктура и 

на критичната информационна инфраструктура. Извършена е оценка на 

възможностите за приложение на нови информационни технологии за автоматизация 

на процеса на определяне на КИИ. 

ВТОРА ГЛАВА. МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНАТА 

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

Във Втора глава е разгледан процеса на откриване на критичната информационна 

инфраструктура и е предложен Модел на процеса на определяне критичната 

информационна инфраструктура. 

 Направен е анализ, последователно на критичната инфраструктура и после на 

критичната информационна инфраструктура т.е. КИИ се определя на базата на вече 

коректно и обективно определена КИ. Дефинират се формални описания на понятията 

инфраструктурен обект и информационна инфраструктура като се въвеждат 

„Формален модел на списъка на инфраструктурните обекти” и „Формален модел на 

обектите на информационната инфраструктура“ 

ТРЕТА ГЛАВА. АРХИТЕКТУРА НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНАТА ИНФОРМАЦИОННАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА НА МО И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ  

 В Трета глава се предлага архитектура на информационна система за определяне 

критичната информационна инфраструктура на базата на MS Sharepoint Portal Server, 

MS Excel и описаните във втора глава модели.  

 

Ключови думи: критична инфраструктура, критична информационна 

инфраструктура, защита. 

 

УВОД 

 

 Една от особеностите на средата за сигурност и водене на различен тип 

операции е нарастващата глобализация, урбанизация и индустриализация. Това води 

до все по-голяма значимост на зависимостта на съвременните общества от 

съществуващите мрежи, системи и инфраструктура. Това са предимно държавни и 

обществено икономически системи, но също така са и системи, които в по-голямата 

си част се управляват от неправителствени (по никакъв начин не свързани с военните 

или другите служби за сигурност на национално ниво) и основно комерсиални 

организации. Съвкупността от взаимосвързаните системи, които осигуряват жизнено 

важни за сигурността, просперитета и дори за оцеляването, както на отделния 

индивид така и на цели обществени групи услуги, се определя като критична 

инфраструктура (КИ).  
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 Друга особеност на съвременното общество е бързото развитие на 

информационните технологии и масовата им употреба при управлението на КИ. Те 

предоставят незаменими възможности, но и въвеждат нови заплахи. В съвременния 

свят устойчиво се наблюдават тенденции за промяна на центъра на тежестта на 

заплахите от физическо военно въздействие (конвенционален военен конфликт), към 

индиректно, не конвенционално въздействие върху критични елементи на 

инфраструктурата на вероятния „противник”. Когато се говори за новите рискове и 

заплахи, на преден план излизат тероризмът, кибервойната и екологичните промени. В 

повечето случаи, подобно въздействие няма за цел „унищожаване” на противниковата 

информационна инфраструктура, а нарушения в нейната работа. Те са насочени 

основно към предизвикване на кризи, чрез които критичната инфраструктура да се 

извади от баланс и в един следващ етап да се възстанови и управлява [19]. 

 При защитата на КИ се обръща особено внимание на сигурността на 

управляващите я автоматизирани информационни системи (АИС) [24, 23], като се 

въвежда понятието критична информационна инфраструктура (КИИ). 

   

ПЪРВА ГЛАВА. 
АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КРИТИЧНА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА. ОБЗОР И АНАЛИЗ 

НА МЕТОДИТЕ ЗА ФОРМАЛНО ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИ 

 

1.1 Критична инфраструктура. Основни определения.  

Критичната инфраструктура е тази национална или международна 

инфраструктура, загубата на която би довело до разстройване на обществено 

икономическия живот. 

Терминът “инфраструктура” е въведен през ХІХ в. от швейцарския военен 

теоретик Антоан-Анри Жомини [6, 7, 59], който изтъква стратегическото и 

оперативното й значение за ръководството на бойните действия.  

Ключовите елементи на общественоикономическата инфраструктура, които са 

жизненоважни за националната сигурност и за основното функциониране на 

индустриалните икономики, се наричат критична инфраструктура (КИ).  

1.2 Критична информационна инфраструктура - основни понятия 

За да работи гладко, надеждно и продължително КИ зависи от редица високо 

взаимозависими национални и международни комуникационни и информационни 

системи управленски системи. Тази информационна инфраструктура подсилва много 

елементи от КИ и затова се нарича критична информационна инфраструктура (КИИ).  

За да се определи Критичната информационна структура, трябва да се даде 

отговор на три въпроса: 1) Кое се определя като критично? 2) Какво означава 

информацията в този контекст? 3) Какво означава инфраструктура?  

Относно първия въпрос: критично се разбира като [64], “Нещо, което е от голяма 

важност нещата да се случат“ или  „което допринася съществено за обществото, за да 

има минимално ниво на качество на международното и националното право; 

икономика; обществено здраве и безопасност; и екологична среда“ [54].  

По отношение на втория въпрос за КИИ се приема, че комуникационните мрежи 

и информационни системи играят жизненоважна роля. Например, че 

комуникационните технологии стимулират глобализацията и подобряват 

ефективността, производителността и конкурентоспособността на организациите [50]. 
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Информационните системи се определят като компютърно базирани системи, които 

са комбинации от софтуер, хардуер и телекомуникационни мрежи за събиране, 

създаване и разпространение на полезна информация [61] или като жизненоважните 

компоненти, които произвеждат информация, която може да се възприема като пет 

основни фактора: софтуер, хардуер, данни, хора и процедури [71].  

Относно третия въпрос, инфраструктурата се определя като „основните 

системи и услуги, като транспорт и електрозахранване, които страна или 

организация използва, за да работи ефективно“ или като „основните физически и 

организационни структури и съоръжения , напр. сгради, пътища, захранвания; 

необходими за работата на общество или предприятие, водопроводи и обществени 

институции, включително училища, пощи и затвори” [47].   

В резултат на горните определения КИИ следва да се счита за част от 

националната КИ и обществото. КИИ трябва да се анализира като цялостна система, 

елемент от други системи. 

Под критична информационна структура може да се разбира съвкупността 

от: 

 Всички комуникационни и информационна системи, които са 

определени като критични; 

 Всички комуникационни и информационна системи, които подържат в 

работоспособност другите (не комуникационни и информационни) критични 

елементи. 

Ясно и строго разграничение между двата ключови термина защита на 

критичната инфраструктура (ЗКИ) и защита на критичната  информационна 

инфраструктура (ЗКИИ) е желателно, но много трудно постижимо. Защитата на КИИ 

се разглежда единствено в контекста на кризисни ситуации, които са бедствия, 

аварии, тероризъм, въоръжени конфликти и други злонамерени въздействия.  

1.3 Характеристики на критична инфраструктура и критичната 

информационна инфраструктура   

Основна и определяща характеристика на КИ е значението на нормалното й 

функциониране за обществото. От гледна точка на защитата й е необходимо да се 

разгледат следните основни особености [77]: 

 Вътрешно свързване в КИ; 

 Последствия от взаимозависимостите; 

 Възможни каскадни ефекти при грешки; 

 Новопоявяващи се, недостатъчно анализирани уязвимости. 

1.4 Анализ и класификация на подходите за идентифициране на 

критичната информационна инфраструктура в някои европейски 

страни. 

През 2014 г. ENISA публикува методология за идентифициране на активите и 

услугите на КИИ на основа на събраната информация от някои държави-членки [51].  

ENISA идентифицира два подхода за идентифициране на КИИ: 

Първо, подход, независещ от критичните услуги: Този подход включва анализ 

на мрежовата архитектура, която е методология, която не се използва от никоя 

държава в Европа, но която частните компании използват за картографиране на 

своите мрежи. Този подход включва:  

1) „Анализ на IP и мрежата за данни, моделите на натоварване на трафика и 

модели на отказ“ [51]; 
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2) „Идентифициране на компоненти, които са от решаващо значение за работата 

на цялата мрежа или на голяма част от мрежата“ [51].  

Второ, подход, зависим от критичната услуга (CS).  

б. Определяне на критичните услуги и активи на КИИ от оператори, 

предоставящи услугите. При този подход правителството също отговаря за 

идентифицирането на секторите на КИ. След това то избира списък от оператори, 

вместо основни услуги и операторите отговарят за идентифицирането на активите на 

КИИ и критичните услуги.  

Последната (третата) стъпка в този процес е идентифицирането на мрежови 

активи и услуги на критичната информационна инфраструктура, поддържащи 

критични услуги.  

1.5 Анализ на нормативната база за определяне на критичната 

инфраструктура и на критичната информационна инфраструктура  

ЗКИ е съществен елемент от политиката за сигурност на много страни, най-

вече в страните, членки на НАТО и ЕС. Тя е въпрос на националната сигурност, 

поради което се приемат различни законови актове, засягащи въпросите свързани с 

нея [36]. 

Анализ на нормативната уредба на 15 страни е даден в документа [48]. В 

главата са посочени само някои от тях. 

1.6 Модели и методи за анализ на критичната инфраструктура 

За изграждането на балансирана политика по ЗКИ е нужно познаването и 

адекватната употреба на съответни модели и методи за анализ на КИ. В 

специализираната литература се срещат описанията на модели и методи, които са 

подходящи за употреба на определени етапи от изследването на КИ и осигуряване на 

защитата й. Тези модели и методи са [77]:  

 Технически модели за сигурност; 

 Анализ на риска; 

 Анализ на секторите от критичната инфраструктура; 

 Анализ за измеренията на взаимозависимостта. 

1.7 Обосновка на подхода за изграждане и изследване моделите 

За определянето на КИ и КИИ се въвеждат йерархично свързани понятия, като 

всяко по-долно ниво  се получава чрез декомпозиция по функции на по-горното. 

Всяко по-долно ниво с работата си осигурява по-горното. 

Общество. Най-високото ниво в йерархията е обществото. 

Направления на функциониране на обществото. Обществото съществува 

благодарение на успешното осигуряване на направления на функциониране на 

обществото. Тези направления са: 

 Защита; 

 Осигуряване; 

 Развитие. 

Услуги/сектори. Направленията на функциониране на обществото се 

осигуряват чрез поддържането на обществени услуги.  

Задачи. Това са конкретните дейности, които се извършват за да се осигурят 

услугите. При изпълнението на задачите, с цел опростяване на управлението, е 

възможно да се въведе териториален принцип.  

Инфраструктура. Всяка задача се изпълнява чрез определена инфраструктура 

и изпълнението и зависи от работоспособността на тази инфраструктура. 
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 Инфраструктурата е съвкупност от: 

 Инфраструктурни обекти – това са обекти с функционална 

самостоятелност, т. е. могат да се определят необходимите им условия за 

функциониране и резултатите от работата им;  

 Връзки между инфраструктурни обекти – връзките могат да бъдат 

функционални или по линия на управлението. 

Тази инфраструктура, повредата на която води до неприемливи загуби се 

определя като критична.  

Изследването за критичност започва от определянето на критичните 

сектори/услуги, след това се търсят критичните задачи и накрая е необходимо да се 

открие инфраструктурата, която изпълнява критичните задачи. 

Критични услуги (КУ) за обществото или както някои автори ги наричат 

критични сектори, са тези дейности, при отпадането на които ще се претърпят 

неприемливи загуби и щети.  

Критичните сектори/услуги се определят на базата на анализ на направленията 

на функциониране на обществото, които за нуждите на изследването се декомпозират 

до необходимото ниво. 

1.8 Обосновка на рамките на проблема 

Защитата на КИ и КИИ e важен елемент на сигурността. В европейски и 

национални документи са дадени процедури за установяване на КИ, при които не са 

решени напълно следните въпроси: 

1. КИ се разглежда единствено като съвкупност от обекти без да се изследват 

връзките между тях; 

2. КИИ се разглежда като комуникационни и информационни обекти в състава 

на КИ без да се включват АИС на останалите обекти на КИ.  

Ето защо към процеса на определяне на КИ и КИИ е необходимо да се предявят 

следните изисквания [51, 11]: 

1. Да се описват връзките между елементите на КИ с цел да се определи 

вътрешното свързване в КИ, последствията от взаимозависимостите и възможните 

каскадни ефекти при грешки; 

2. Изследването за КИИ да обхваща АИС освен определените като 

критични, но и АИС, които подържат в работоспособност другите (не 

комуникационни и информационни) критични елементи. 

1.9 Оценка на възможностите за приложение на нови информационни 

технологии за автоматизация на процеса на определяне на КИИ 

1.9.1  Програма за обработка на електронни таблици Microsoft Excel 

Microsoft Excel е програма за електронни таблици и позволява ефикасно да се 

обработват и съхраняват списъци от данни, да се извършват изчисления, да се 

създават отчети и диаграми. Тя има много приложения. Софтуерът е част от пакета 

Microsoft Office.  

Основната среда за работа на Microsoft Excel представлява файл, наречен 

работна книга (workbook), който може да съдържа един или няколко работни листа 

(sheets).  

С помощта на Microsoft Excel може лесно и бързо да се въвежда информация в 

работния лист, която след това да се променя, изтрива или добавя. Можете да 

организирате няколко работни листа в една работна книга. Microsoft Excel извършва 

необходимите изчисления. 
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Програмата може да се използва за определяне на критичната информационна 

инфраструктура. 

1.9.2 Продукт за групова работа Microsoft SharePoint  
Определянето на критичната информационна инфраструктура се извършва от 

група хора, поради което се налага използването на програмни продукти за групова 

работа. Microsoft SharePoint Portal Server [75] позволява управление на процесите за 

публикуване, за съвместна работа на различни длъжностни лица с документи и 

контрол върху документите в интегрираната платформа за изграждане на Intranet 

Portal.  

1.10 Изводи и резултати 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВА ГЛАВА 

1. Извършен е сравнителен анализ на нормативната уредба и подходите за 

определяне на критичната информационна инфраструктура в различни страни. 

Предложена е съпоставка на определените критичните сектори в тях. 

2. Създадена е примерна класификация на подходите за определяне на 

критичната информационна инфраструктура в зависимост от критерии „използва ли 

се или не списък на критичните услуги“, „кой определя критичните услуги“ и 

„крайния резултат“. 

3. обоснован е нов подход за определянето на КИ и КИИ чрез въвеждане на 

йерархично свързани понятия, като всяко по-долно ниво  се получава чрез 

декомпозиция по функции на по-горното започвайки от обществото и преминавайки 

последователно през неговите направления на функциониране (защита, осигуряване и 

развитие), услугите/секторите, които осигуряват функционирането, задачите, които се 

изпълняват за да се осигурят услугите и се стигне до инфраструктурата, благодарение 

на която се реализират задачите. 

4. Определени са изискванията към процеса на определяне на КИ и КИИ и 

необходимите резултати, които той следва да получи. 

5. Представена е оценка на възможностите на информационни технологии 

(MS SharePoint Portal Server, MS Office (MS Excel)) за автоматизация на процеса на 

определяне на КИИ. 

На базата на извършеният обзор и анализ, могат да се направят следните 

изводи: 

1. Защитата на КИ и КИИ се очертава като основен елемент на 

националната сигурност и значението й непрекъснато расте. Все повече важни 

сектори/услуги от обществено икономическия живот се разглеждат като елемент 

на критичната инфраструктура, като тенденцията този термин да обхване 

всичко от съществено значение за функционирането на обществото. 

Откриването на КИИ е от определящо значение за адекватната и защита 

2.  Всяка отделна страна или съюз от страни определя своята критична 

инфраструктура съобразно собствените си специфики в организацията и 

традициите си, приоритети и виждания за сигурност.  

3. Съществува национална нормативна база за ЗКИ, която определя 

органите и задачите за откриване и защита на КИ, но като цяло тя преповтаря 

европейската директива и не навлиза в необходимата дълбочина.  

4. Като КИИ се разглеждат само обектите от КИ, които по природа за 

комуникационни и информационни, а всички комуникационни и 
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информационна системи, които подържат в работоспособност другите (не 

комуникационни и информационни) критични елементи не се включват.  

5. Необходимо е процедурата от т.1.8. да се доразвие в конкретен и 

прецизен модел за  определяне на КИ, която да конкретизира дейностите и 

обективизира процесите. 

6. Определянето на КИИ е необходимо да се извърши на базата на вече 

коректно и обективно определена КИ. 

7. Съществуват теоретични методи за определяне, които на определени 

етапи са подходящи за изследване на КИ и КИИ, но няма цялостна, обективна и 

общовалидна методика. Заложената в нормативната база процедура за 

установяване на критичната инфраструктура и обектите и е прекалено обща и 

изпълнението и не води до достатъчна обективност.  

8. Необходимо е процедурата за установяване на критичната 

инфраструктура да се доразвие в конкретна и прецизна методика за определяне 

на критичната инфраструктура, която да конкретизира дейностите и 

обективизира процесите. 

9. Необходимо е да се създаде модел, по който чрез анализ и оценка да се 

определя критичната информационна инфраструктура. 

10. Използването на графсхеми за описание на алгоритмите (особено 

при програмни системи) има редица предимства:  

 по–добра читабелност;  

 простота при програмната реализация;  

 верификация на съответствието между алгоритъма и реализацията му;  

 бърз и естествен преход към описание с помощта на МСА. 

11. Предимствата на логическите и матричните схеми на алгоритмите 

при описанието и анализа на програмните системи се изразяват в структурното 

представяне на алгоритъма на взаимодействие, простота при програмна 

реализация и доказателство за пълнота и непротиворечивост. 

12. Прилагането на Microsoft SharePoint Portal Server и продуктите на 

Microsoft Office пакета като основа на комплекса за автоматизация на процеса 

на определяне на критичната информационна инфраструктура и свързания с 

това документооборот и използването на възможностите му за изграждане на 

Intranet портали ще доведе до изграждане на единна работна среда за 

длъжностните лица, в която ще бъдат интегрирани данни от различни 

информационни масиви бази данни, отправни точки за достъп и търсене на 

документи, обмен на съобщения, поставяне на задачи и календар, свързани с 

конкретното длъжностно лице. 

 

ВТОРА ГЛАВА. 
МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНАТА  

ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

В тази глава е разгледан процеса на откриване на критичната информационна 

инфраструктура и е предложен Модел на процеса на определяне критичната 

информационна инфраструктура. 

За определяне на критичната информационна инфраструктура се извършва 

анализ последователно на критичната инфраструктура и после на критичната 

информационна инфраструктура т.е. КИИ се определя на базата на вече коректно и 
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обективно определена КИ. За това модела може да се раздели на два подмодела, 

които да се ползват последователно. Резултатите от първия се използват като входни 

данни за втория. Двата подмодела са: 

1. Подмодел за определяне на КИ. 

2. Подмодел за определяне на КИИ.  

За определяне на КИ се извършват следните дейности [11]: „определяне на 

критичните задачи“; „създаване на пълен списък на инфраструктурните обекти“; 

„определяне на критичните инфраструктурни обекти; определяне на 

инфраструктурни обекти, поддържащи критични инфраструктурни обекти“. 

Следващите дейностите са по определяне на критичната информационна 

инфраструктура. Те са: „определяне на критичните инфраструктурни обекти, които са 

информационни“; „определяне на информационните обекти поддържащи критичните 

инфраструктурни обекти“ и „проверка на информационните обекти за критичност“. 

За нуждите на модела се дефинират формални описания на понятията 

инфраструктурен обект и информационна инфраструктура като се въвеждат 

„Формален модел на списъка на инфраструктурните обекти” и „Формален модел на 

обектите на информационната инфраструктура“. 

2.1 Формален модел на списъка на инфраструктурните обекти 

Формалният модел на списъка на инфраструктурните обекти дава формално 

описание на понятието инфраструктурен обект в контекста на неговата 

работоспособност. За целта списъкът на инфраструктурните обекти включва 

информация за: инфраструктурните обекти, платформите за управление 

(комуникационни и информационни системи) на инфраструктурните обекти и 

обслужващия персонал, като се въвеждат следните определения:  

 Инфраструктурен обект (ИО) – съоръжения, организационни структури, 

комуникационни и информационни системи и други, които могат да се разглеждат 

като самостоятелна функционални единици;  

 Платформа за управление (ПУ) - съвкупност от устройства, мрежови, 

системни и приложни програмни приложения, обединени в обща среда за управление 

на инфраструктурния обект. 

 Оператор (О) – общо наименование на организационните структури, 

отговарящи за: поддръжка, експлоатация и/или управление на инфраструктурния 

обект. 

Подходяща формализация се осъществява, чрез Формалния модел на списъка 

на инфраструктурните обекти. 

Дефиниция 2.1: Формален модел на списъка на инфраструктурните обекти 

(FIOM) ще наричаме наредената тройка: 

FIOM = {InO, MnP, Op}, 

Където InO са ИО – множеството, чиито елементи се означават с InOn, n = 1,...,a, a е 

броят на всички ИО; 

MnP – ПУ – множеството на ПУ, елементите му се означават с MnPm, 

m = 1,...,b, b е броят на всички ПУ; 

Op – О – множеството на О, елементите му се означават с Оf, f = 1,...,c, c е 

броят на всички ПУ. 

Моделът съдържа необходимата и достатъчна информация за описание на 

работоспособността на всеки инфраструктурен обект. Той е работоспособен когато е 



МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КРИТИЧНА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

13 

 

изправен и се управлява  ефективно. А се управлява ефективно, когато операторите са 

компетентни и платформите за управление са достатъчно функционални. 

Допускания при използване на модела: 

1. Един инфраструктурен обект може да се управлява от една или повече 

платформи за управление. 

2. Една платформа за управление може да осигурява един или повече 

инфраструктурни обекти. 

3. Един оператор може да обслужва един или повече инфраструктурни обекти, 

чрез една или повече платформи за управление. 

2.2 Формален модел на обектите на информационната инфраструктура 

Формалният модел на обектите на информационната инфраструктура описва 

обектите на информационната инфраструктура и взаимната им обвързаност. Като 

информационни обекти се описват всички мрежови среди (МС), информационните 

платформи (ИП) и софтуерните (програмните) приложения (ПП) управляващи 

критичните инфраструктурни обекти. Чрез модела се създава списък на всички 

мрежови среди, информационните платформи и софтуерните приложения работещи в 

платформите за управление на критичните инфраструктурни обекти.  

Подходяща формализация се осъществява, чрез Формалния модел на обектите 

на информационната инфраструктура. 

Дефиниция 2.2: Формален модел на обектите на информационната 

инфраструктура (FIIOM) ще наричаме наредената четворка: 

FIIOM = {InP, Net, Apl, User}, 

където InP са ИП – множеството, чиито елементи се означават с InPi, i = 1,...,d, d 

е броят на всички ИП; 

Net – МС – множеството на МС, елементите му се означават с Netj, j = 1,...,e, e 

е броят на всички МС; 

Apl – ПП – множеството на ПП, елементите му се означават с Aplk, k = 1,...,r, r 

е броят на всички ПП; 

User – потребители (П) – множеството на П, елементите му се означават с 

Userl, l = 1,...,h, h е броят на всички П. 

Моделът съдържа необходимата и достатъчна информация за описание на 

информационната инфраструктура в контекста на нейната работоспособност.  

Допускания при използване на модела: 

1. Една информационна платформа може да се осигурява от една или повече 

мрежови среди. 

2. Една информационна платформа може да осигурява едно или повече 

приложни програмни приложения. 

3. Едно приложно програмно приложение може да функционира върху една 

или повече информационни платформи. 

4. Един потребител може да работи с една или повече мрежови среди, 

информационни платформи и/или приложни програмни продукти. 

2.3 Модел на процеса на определяне на критичната информационна 

инфраструктура 

Същността на предложения модел се състои в последователното определяне 

на КИ и КИИ.  

От своя страна КИ се определя като се изпълняват следните пет основни 

последователни стъпки [10, 11]: 
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1. Определяне на критичните задачи. 

2. Създаване на пълен списък на инфраструктурните обекти. 

3. Определяне на критичните инфраструктурни обекти. 

4. Определяне на инфраструктурни обекти, поддържащи критични 

инфраструктурни обекти.  

5. Създаване на [11]: 

 Компетентен списък критичните инфраструктурни обекти; 

 Референтни таблици “Ключови задачи към критични инфраструктурни 

обекти“, “Критични инфраструктурни обекти към инфраструктурните обекти”;  

 Карта на критични инфраструктурни обекти. 

Определянето на КИИ става в резултат на изпълнението на четири основни 

последователни стъпки: 

1. Определяне на критичните инфраструктурни обекти, които са 

информационни. 

2. Определяне на информационните обекти поддържащи критичните 

инфраструктурни обекти. 

3. Проверка на информационните обекти за критичност. 

4. Създаване на [11]: 

 Компетентен списък критичните информационни инфраструктурни обекти; 

 Карта на критични информационни инфраструктурни обекти. 

За описание на КИ и КИИ се използват описаните по-горе формални модели. 

Алгоритъмът на процеса определяне на критичната информационна 

инфраструктура се разделя на две групи от подалгоритми, които се изпълняват 

последователно: 

1. Подалгоритми за определяне на КИ. 

2. Подалгоритми за определяне на КИИ. 

2.3.1 Подалгоритми (методика) за определяне на критичната 

инфраструктура 

Подалгоритмите за определяне на КИ са: 

 Подалгоритъм за определяне на критичните задачи; 

 Подалгоритъм за определяне на критичните инфраструктурни обекти; 

 Подалгоритъм за определяне на инфраструктурни обекти, поддържащи 

критични инфраструктурни обекти. 

Резултатите от изпълнението на тези подалгоритми са: 

 Резултат 1 – “Компетентен списък на критичните инфраструктурни обекти”; 

 Резултат 2 - Референтни таблици “Критични задачи към критични 

инфраструктурни обекти”, “Критични инфраструктурни обекти към 

инфраструктурните обекти”.  

 Резултат 3 - Създаване на карта на КИ. Изгражда се по дефинициите на 

Формалния модел на списъка на инфраструктурните обекти. 

Резултатите разписват с голяма степен на доверие: 

 Критичните инфраструктурни обекти (резултат 1); 

 Зависимостите между критичните инфраструктурни обекти (краен 

резултат 2); 

 Видовете зависимост между критичните инфраструктурни обекти 

(резултат 3). 
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2.3.1.1 Подалгоритъм за определяне на критичните задачи 

За разкриване на КИ е необходимо да се определят критичните задачи на 

секторите/услугите.  

Дейност 1. Задачите по сектори/услуги се определят чрез декомпозицията на 

секторите/услугите, т. е. определя се кои сектори/услуги какви задачи изпълняват.  

Резултатът е списък на всички задачи на секторите. 

Дейност 2. Профилът на влияние на всяка задачи се изчислява по: 

1. За задачи извън сферата на комуникационно и информационно осигуряване 

критериите са: 

 Пострадали (оценява се потенциалният брой на загиналите или ранените); 

 Икономически последици (оценява се значимостта на икономическите 

загуби и/или влошеното качество на продукти или услуги; включително 

възможните последици за околната среда); 

 Обществени последици (оценяват се последиците за общественото доверие, 

физическото страдание и нарушаването на ежедневния живот; включително 

загубата на основни услуги). 

2. За задачи в сферата на комуникационно и информационно осигуряване 

критериите са: 

 Конфиденциалност; 

 Интегритет; 

 Наличност.  

За всеки параметър се дават точки от диапазона от 0 до 10, като 0 - не влияе, а 

10 - е вероятно да причини изключителни вреди на сектора/услуга. Оценките се дават 

от експерти в областта. 

Резултатът е списък със задачи с изчислен профил на влияние. 

Дейност 3. Определят се критични задачи, чрез сравняване на профила на 

влияние на всяка задача с прага й на „критичност“. Прагът на критичност е 

стойността на профила на влияние, над който ключовата задача се определя като 

критична. Стойността на прага за критичност е в диапазона от 0 до 10 и се определя 

за всяка задача на базата на експертна оценка. 

Резултатът е списък на задачи с критично влияние. 

Дейност 4. При анализа за дублиране и подчиненост се премахват дублиращите 

се критични задачи, а свързаните по подчиненост задачи се обединяват, т. е. 

проверява се дали някоя задача не се съдържа в друга. На базата на този анализ някои 

задачи отпадат, а други се обединяват. 

Резултатът е окончателен списък на критичните (ключовите) задачи. 

2.3.1.2 Създаване на пълен списък на инфраструктурните обекти 

За нуждите на подмодела списъкът на инфраструктурните обекти включва 

инфраструктурните обекти, платформите за управление (комуникационни и 

информационни системи) на инфраструктурните обекти и обслужващия персонал, 

като се въвеждат следните определения:  

 Инфраструктурен обект  (ИО) – съоръжения, организационни структури, 

комуникационни и информационни системи и други, които могат да се 

разглеждат като самостоятелна функционални единици;  

 Платформа за управление (ПУ) - съвкупност от устройства, мрежови, 

системни и приложни програмни приложения, обединени в обща среда за 

управление на инфраструктурния обект. 
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 Потребител (П) – общо наименование на организационните структури, 

отговарящи за: поддръжка, експлоатация и/или управление на 

инфраструктурния обект. 

Списъкът се изготвя в табличен вид. Даден пример за списък на 

инфраструктурните обекти, където: 

 ИО 1, ИО 2, ИО 3, ИО 4, ИО 5 ................ са наименования на 

инфраструктурни обекти; 

 ПУ 1, ПУ 2, ПУ 3, ПУ 4 ...... са наименования на платформи за управление; 

 П1, П2, ………., П11 са наименования на потребители. 

Допускания при попълване:   

 Един инфраструктурен обект може да се управлява от една или повече 

платформи за управление. 

 Една платформа за управление може да осигурява един или повече 

инфраструктурни обекти. 

 Един потребител може да обслужва един или повече инфраструктурни 

обекти, чрез една или повече платформи за управление. 

2.3.1.3  Подалгоритъм за определяне на критичните инфраструктурни 

обекти 

Дейностите в алгоритъма са разгледани последователно и подробно по-долу. 

Дейност 1. Определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи 

критичните задачи 

Инфраструктурите обекти, осигуряващи критичните задачи се определят като 

се попълни двумерна матрица. Редовете са определените критични задачи, а колоните 

са инфраструктурните обекти. В колоната на всеки инфраструктурен обект се 

отбелязва с Х реда на всяка критична задача, която той изпълнява. Етапът завършва 

като се премахнат всички колони, в които няма Х.  

Дейност 2. Оценка по параметър за критичност 

Определените от дейност 1 инфраструктурни обекти се подлагат на оценка по 

параметър за критичност. Параметърът има следните стойности: 

 При нефункциониране на инфраструктурния обект критичната задача ще се 

изпълни – стойност 0; 

 При нефункциониране на инфраструктурния обект критичната задача ще се 

забави – стойност 0.5; 

 При нефункциониране на инфраструктурния обект критичната задача няма 

да се изпълни – стойност 1; 

Инфраструктурите обекти, в чиито колони има само стойност 0 отпадат от 

списъка (колоните се зачеркват от матрицата). Тези, които имат поне една 1, твърдо 

остават, а тези при които най-високата стойност е 0.5 подлежат на допълнителна 

експертна оценка.  

В резултат се получава списък на критичните инфраструктурни обекти, 

пряко изпълняващи критичните задачи и референтна таблица “Критични 

(ключови) задачи към критични инфраструктурни обекти“.   

2.3.1.4  Подалгоритъм за определяне на инфраструктурни обекти, 

поддържащи критични инфраструктурни обекти  

Според алгоритъма тази стъпка се състои от дейностите разгледани по-долу.  

Дейност 1. Определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи 

критични инфраструктурни обекти 



МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КРИТИЧНА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

17 

 

Инфраструктурните обекти, осигуряващи критични инфраструктурни обекти се 

определят като се попълни двумерна матрица. Редовете са определените критични 

инфраструктурни обекти, а колоните са всички останали инфраструктурни обекти, 

които не са определени като критични. В колоната на всеки инфраструктурен обект се 

отбелязва с Х реда на всяка критичен инфраструктурен обект, която той осигурява. 

Етапът завършва като се премахват всички колони, в които няма Х, т. е. 

инфраструктурният обект не поддържа критичен инфраструктурен обект. 

Дейност 2. Оценка по параметър за критичност  

Определените от т. 2.3.1.2. инфраструктурни обекти се подлагат на оценка по 

параметър за критичност. Параметърът има следните стойности: 

 При нефункциониране на инфраструктурния обект критичния 

инфраструктурен обект, които осигурява работи – стойност 0; 

 При нефункциониране на инфраструктурния обект критичния 

инфраструктурен обект, които осигурява не работи – стойност 1; 

Инфраструктурните обекти, в чиито колони има само стойност 0 отпадат от 

списъка (колоните се зачеркват от матрицата). Тези, които имат поне една 1 твърдо 

остават. 

Така определените инфраструктурни обекти се определят като критични и се 

добавят в списъка на критичните инфраструктурни обекти.  

За разкриване на пълната свързаност, която би довела до каскаден ефект, този 

етап се повтаря докато се получи матрица, в която няма позиция със стойност 1, т. е. 

постигнато е нивото, в което няма значима свързаност между обектите. Всяко 

повторение се нарича „итерация“. В случая определяме инфраструктурните обекти, 

осигуряващи критични инфраструктурни обекти с две итерации. 

Всяка следваща матрица се получава като редовете са инфраструктурните 

обекти, определени като критични в предходната, а колоните са всички 

инфраструктурни обекти, които все още не са определени като критични.  

В резултат се получава списък на инфраструктурните обекти, осигуряващи 

критични инфраструктурни обекти и референтна таблица “Инфраструктурните 

обекти към критични инфраструктурни обекти“ . 

2.3.2 Подалгоритми (методика) за определяне на критичната 

информационна инфраструктура 

Критичната информационна инфраструктура се състои от критични 

информационни инфраструктурни обекти (КИИО) и връзките между тях. 

Критични информационни инфраструктурни обекти са: 

 Критични инфраструктурни обекти, които по същество са информационни; 

 Информационни обекти, които са критични при управлението на критични 

инфраструктурни обекти.  

За изпълнение подалгоритъма за определяне на КИИ се използват резултатите 

от изпълнението на подалгоритмите за определяне на КИ, а  краен резултат са: 

 Компетентен списък на критичните информационни инфраструктурни 

обекти; 

 Карта на критични информационни инфраструктурни обекти. 

Методиката за анализ, определяне и оценка на критичната 

информационна инфраструктура се състои в изпълнението на три основни 

последователни стъпки: 
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1. Определяне на критичните инфраструктурни обекти, които са 

информационни. 

2. Определяне на информационните обекти поддържащи критичните 

инфраструктурни обекти. 

3. Проверка на информационните обекти за критичност. 

4. Създаване на [11]: 

  Компетентен списък критичните информационни инфраструктурни обекти; 

  Карта на критични информационни инфраструктурни обекти. 

2.3.2.1  Определяне на критичните инфраструктурни обекти, които са 

информационни 

Целта на този етап е да се открият критичните инфраструктурни обекти, които 

по същество са информационни и като такива са елементи на КИИ. Етапа се 

изпълнява като се извърши преглед на обектите от „Компетентен списък на 

критичните инфраструктурни обекти“, който е резултат от изпълнението на 

„Методика за анализ, определяне и оценка на критичната инфраструктура“. 

Всеки критичен инфраструктурен обект, който е мрежова среда, информационна 

платформа или софтуерно приложение е критичен информационен инфраструктурен 

обект.  

Критичните инфраструктурни обекти, които са критични информационни 

инфраструктурни обекти се определят като се попълни двумерна матрица. Редовете 

са всички критични инфраструктурни обекти, а колоните са информационните 

обекти, мрежови среди и програмни приложения. Отбелязва се с Х ако 

инфраструктурния обект е един от типовете информационни обекти. Етапът завършва 

като се премахват всички редове, в които няма Х, т. е. инфраструктурният обект не е 

информационен.  

2.3.2.2  Определяне на информационните обекти поддържащи критичните 

обекти 

В етапа се определят всички информационни обекти, които участват при 

управлението на критични инфраструктурни обекти. Информационните обекти се 

определят като се анализират платформите за управление на критичните 

инфраструктурни обекти според “Компетентен списък на критичните 

инфраструктурни обекти”. Анализът протича на два етапа като се изготвят: 

 Списъкът на платформите за управление на критичните 

инфраструктурни обекти; 

 Списък  на мрежовите среди, информационните платформи и 

софтуерните приложения работещи в платформите за управление на критичните 

инфраструктурни обекти. 

Определяне на платформите за управление на критичните 

инфраструктурни обекти 

Списъкът на платформите за управление на критичните инфраструктурни обекти 

се представя таблично.  

За всяка платформа за управление се определят, информационните платформи, 

които я обслужват. Информацията се попълва в таблица. 

В нуждите на примера се въвеждат информационни платформи където ИП 1, 

ИП 2, ИП 3 и ИП 4 са наименования на информационни платформи. 
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Определяне на мрежови среди, информационните платформи и 

софтуерните приложения работещи в платформите за управление на 

критичните инфраструктурни обекти 

За определяне на критичните информационни обекти се използва Формалния 

модел на обектите на информационната инфраструктура т.е. за определяне на 

критичните информационни обекти е необходимо да се опишат всички мрежови 

среди, информационните платформи и софтуерните приложения управляващи 

критичните инфраструктурни обекти. Списъка  на всички мрежови среди, 

информационните платформи и софтуерните приложения работещи в платформите за 

управление на критичните инфраструктурни обекти се изготвя в табличен вид. За 

нуждите на примера се въвеждат: 

 МС 1, МС 2, МС 3, МС 4 и МС 5 са наименования на мрежови среди; 

 ПП 1, ПП 2, ……., и  ПП 8 са наименования на програмни приложения; 

 П 1, П 2, ………., П 11 са наименования на потребители. 

2.3.2.3  Проверка на информационните обекти за критичност  

Проверката на информационните обекти за критичност се извършва на три 

стъпки: 

1. Определяне на критичните програмни приложения; 

2. Определяне на критичните информационни платформи; 

3. Определяне на критичните мрежови среди.   

Първа стъпка: Проверката на програмните приложения за критичност става 

като се сравнят профилите им на влияние със съответните им прагове на критичност. 

Профилите на влияние се определят в следните направления: 

 Конфиденциалност; 

 Интегритет; 

 Достъпност. 

За направлението се дават точки от диапазона от 0 до 10, като 0 - не влияе, а 

10 - изключително високо влияние. 

Прагът на критичност е стойността на профила на влияние, над който 

програмното приложение се определя като критично. Стойността на прага за 

критичност се определя с методите на операционния анализ. 

Едно програмно приложение се определя като критично, ако поне в едно 

направление профилът му на влияние надвишава съответния праг на критичност. 

Всички програмни приложения, които имат профил на влияние превишаващ, 

съответния праг за критичност се определят като критични информационни обекти.  

Втора стъпка: Информационните платформи, които не обслужват критични 

програмни приложения отпадат от списъка. Останалите, се определят като критични.  

Трета стъпка: Мрежовите среди, които не обслужват критични информационни 

платформи отпадат от списъка. За останалите се сравняват профилите им на влияние 

с праговете на критичност. При превишаване съответните мрежови среди се 

определят като критични.  

2.3.2.4  Създаване на крайните документи на методиката  

Целта на методиката, като краен резултат е да се създадат следните документи: 

 Компетентен списък на критичните информационни инфраструктурни обекти; 

 Карта на критични информационни инфраструктурни обекти. 

При създаване на крайните документи на методиката е необходимо критичните 

инфраструктурни обекти, които са с информационен характер да се опишат в 
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термините на информационните обекти т. е. дали са мрежови среди или програмни 

приложения. Всяка мрежова среди или програмно приложение ползва 

информационна платформа, която също се определя като критична.  

От гледна точка на защитата КИИ трябва да се разглежда като една, единна  

автоматизирана информационна система. 

2.4 Блок схема на модела за определяне на критична информационна 

инфраструктура 

На фиг.10 и фиг.11 е представена блок схема на модела за определяне на 

критична информационна инфраструктура. Тъй като се изпълняват два 

последователни относително самостоятелни процеса, алгоритъмът е разделен на два 

подалгоритма. 

Списък на секторите /
услугите

Декомпозиция на секторите/
услугите в задачи

Изчисляване на профила на 
влияние на всяка задача

Профилът на влияние 
на задачата е равен или 
по-голям от прага и за 

критичност

Проверка за дублиране и 
подчиненост

Начало 

Определяне на 
инфраструктурните обекти, 

осигуряващи критични задачи

Определяне на параметара 
за критичност на обектите

Параметъра за 
критичност на обекта е 0

Параметъра за 
критичност на обекта е 

0.5

При нефункциониране на 

инфраструктурния обект 

критичната задача:

ще се изпълни - стойност 0;

ще се забави - стойност 0.5;

няма да се изпълни - стойност 1.

По критерии:

- за задачи извън КИС: 

пострадали, икономически и 

обшествени последици.

- за задачи от КИС:

конфиденциалност, 

интегритет и наличност

не да

да не

да не

Допълнителна оценка на 
параметъра за критичност

Определяне на инфрастр. 
обекти, осигуряващи 

критични инфрастр. обекти 

Определяне на параметъра 
за критичност на обекта

Обекта вече е 
определен като 

критичен 

не да

При критично забавяне 
на задачата приема 
стоиност 1 при 
некритично - 0  

При 
нефункциониране 
на обекта 
осигурявания 
работи - 0 ако не 
работи - 1

създаване на  Компетентен 
списък на критичните обекти 

Създаване на списък на 
критичните задачи

Край

Кoмпетентен списък на 
критичните 

инфраструктурни обекти

 
фиг. 10. Блок схема на модела за определяне на обектите на критична 

инфраструктура (подалгоритъм 1) 
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Кoмпетентен списък на 

критичните инфраструктурни 

обекти

Критичния 

инфраструктурен обект 

е информационен

Определяне на програмните 

приложения, поддържащи 

критичните инфраструктурни 

обекти

Определят се като критични 

информационните 

пкатформи, обслужващи 

критичното програмно 

приложение

Край

Компетентен списък на 

критичните критичните 

информационни обекти

Определяне на профилите за 

влияние на  програмните 

приложения 

Профилът по 

конфиденциалност  е 

равен или по-голям от 

прага за критичност
Профилът  по 

интегритет  е равен или 

по-голям от прага за 

критичност

Профилите на влияние са по:

-Конфиденциалност;

-Интегритет;

-Достъпност.

За направлението се дават точки от 

диапазона от 0 до 10, като 0 - не 

влияе, а 10 - е изключително 

високо влияние.

неда

да не

да не

Определят се като критични 

мрежовите среди, 

обслужващи критичните 

информационни платформи 

Профилът по 

достъпност  е равен или 

по-голям от прага за 

критичност

неда

създаване на „Компетентен 

списък на критичните 

информационни обекти“

 
фиг. 11. Блок схема на модела за определяне на обектите на критична 

информационна инфраструктура (подалгоритъм 2) 
 
 

2.5 Проверка на модела (алгоритъма) за определяне на критичната 

информационна инфраструктура за адекватност, пълнота и 

непротиворечивост 

За проверка на модела за определяне на КИИ за адекватност, пълнота и 

непротиворечивост се използва методика за формално описание на взаимодействията 

[37, 66, 69, 70], която се изразява в последователното изпълнение на следните стъпки: 

 Създаване на Е-мрежов модел  на алгоритъма - проверка за адекватност; 

 Създаване на граф-схема на алгоритъма на работа – преход от Е-мрежовия 

модел към матрична схема; 
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 Създаване на матрична схема - проверка на условията за пълнота и 

непротиворечивост. 

2.5.1 Е–мрежов модел на процеса за определяне на критичната 

информационна инфраструктура 

Проверката за адекватност на предложения модел (алгоритъм) за определяне на 

КИИ се осъществява, като се създаде E–мрежов модел и се провери достижимостта на 

състоянията и управлението на преходите му. E–мрежовия модел обхваща двата 

подалгоритъма  и проверява процеса в цялост. 

2.5.2  Граф-схема на процеса за определяне на критичната 

информационна инфраструктура 

За създаване на граф-схема на алгоритима за всеки преход от множеството на 

преходите от Е-мрежовия модел (Дефиниция 1) се въвежда примитив 

d1 – декомпозиция на секторите/услугите в задачи - Dec; 

d2 – проверка за дублиране и подчиненост - TaskDubCheck; 

d3 – определяне на профилите на влияние на задачите - TaskProf; 

d4 – проверка на задачата за критичност - CritTask; 

d5 – създаване на списък „Критични задачи“ - CritTaskList; 

d6 – определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи критични задачи – 

InfrObject-CritTask; 

d7 – определяне на параметъра за критичност на инфраструктурните обекти - 

InfrObjectParam;  

d8 – проверка на инфраструктурния обект за критичност – CritInfrObjectChek 1 , 

CritInfrObjectChek 2 (проверката се извършва последователно на два етапа 

по две стойности на параметъра); 

d9 – допълнителна оценка на параметъра за критичност - InfrObjectParamAdd; 

d10 – създаване на „Компетентен списък на критичните обекти“ - 

CritInfrObjectList; 

d11 – определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи работата на 

критични инфраструктурни обекти – InfrObject-CritInfrObject; 

d12 – проверка за дублиране - InfrObjectDubCheck; 

d13– определяне на параметъра за критичност на обектите - 

InfrObjectCritParam; 

d14 – проверка на вида на критичния инфраструктурен обект - 

CritInfrObjectTipe; 

d15 – определяне на програмните приложения, поддържащи критични 

инфраструктурни обекти – App-CritInfrObject; 

d16 – определяне  на профилите на влияние на програмните приложения - 

AppImpactProf; 

d17 – проверка на програмното приложение за критичност - AppCritChek; 

d18 – определяне като крититични информационните платформи, обслужващи 

критичното програмно приложение – CritInfPlatform; 

d19 – определяне като критични мрежовите среди, обслужващи крититичните 

информационните платформи - CritNet. 

d20 – създаване на „Компетентен списък на критичните информационни обекти“ - 

CritInformObjectList. 



МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КРИТИЧНА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

23 

 

2.5.3 Проверка за пълнота и непротиворечивост на алгоритъма na процеса 

за определяне на критичната информационна инфраструктура 

Твърдение: Алгоритъмът на процеса за определяне на критичната 

информационна инфраструктура е пълен и непротиворечив. 

Доказателство: За проверка на пълнотата и непротиворечивостта на 

алгоритъма се построяват матрични схеми на подалгоритмите. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА: 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРА ГЛАВА: 

Дефинирани са:  

1. Модел на процеса на определяне критичната информационна инфраструктура.  

2. Формален модел на списъка на инфраструктурните обекти (FIOM). 

3. Формален модел на обектите на информационната инфраструктура (FIIOM). 

Обоснован е: 

Изборът на подход за моделиране с цел доказване на адекватността, пълнотата и 

непротиворечивостта на алгоритъма, заложен в Модела на процеса на определяне 

критичната информационна инфраструктура. 

Доказани са: 

1. Адекватността на Модела на процеса на определяне критичната 

информационна инфраструктура. 

2. Пълнотата и непротиворечивостта на алгоритъма на Модела на процеса на 

определяне критичната информационна инфраструктура. 

ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА 

1. Предложеният Модел на процеса на определяне критичната 

информационна инфраструктура е конструктивен и инвариантен, което го прави 

подходящ за дефиниране на архитектура на програмно приложение. 

2. Алгоритъм на Модела на процеса на определяне критичната 

информационна инфраструктура е адекватен, пълен и непротиворечив и това 

гарантира работоспособността му при практическа реализация. 

3. Дефинираните „Формален модел на списъка на инфраструктурните 

обекти“ (FIOM) и „Формален модел на обектите на информационната 

инфраструктура“ (FIIOM) съдържат необходимата и достатъчна информация за 

описание на инфраструктурните обекти и информационната инфраструктура в 

контекста на тяхната работоспособност, поради което са подходящи при 

реализацията на необходимите за изпълнение на Модела на процеса на 

определяне критичната информационна инфраструктура база данни. 

4. Използването на методика за формално описание дава необходимия 

инструментариум за създаване на модел на процеса за определяне на критичната 

информационна инфраструктура. 
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ТРЕТА ГЛАВА. 
АРХИТЕКТУРА НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КРИТИЧНАТА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА МО И 

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

В главата се представят програмни разработки, при които са използвани 

следните модели: 

1. Модел на процеса на определяне критичната информационна 

инфраструктура.  

2. Формален модел на списъка на инфраструктурните обекти. 

3. Формален модел на обектите на информационната инфраструктура. 

На базата на MS Sharepoint Portal Server, MS Excel и описаните във втора глава 

модели, в настоящата глава се предлага архитектура на информационна система за 

определяне критичната информационна инфраструктура.  

За описание на информационната система се използват подхода, предложен в 

архитектурната рамка на Министерсвото на отбраната на САЩ [42, 43, 44], като 

последователно се представят основни архитектурни изгледи. 

Архитектурата се изгражда като набор от изгледи, разпределени в три основни 

групи: 

 Оперативна архитектура – принципите за управление на бизнес процесите 

(процесите, при които в резултат на извършване на определени дейности се получава 

определен резултат, или продукт); решенията, които са взети в тази област, също така 

визията на ръководството, доктрината, тактиката, техниките и процедурите, които се 

прилагат; 

 Системна архитектура - описва как ще се реализира архитектурата, 

системните елементи, програми, данни и връзките, необходими за поддържане на 

бизнес-процеса; 

 Техническа архитектура – изисквания, приети стандарти, норми и 

процедури. 

Разработването на архитектурните изгледи се извършва последователно, 

изграждайки и представяйки отделни аспекти на архитектурата (фиг.14). 

AV-1

OV-2

OV-6a

OV-6b

OV-6c

OV-7

OV-5

OV-4

OV-1

OV-3
SV-1

SV-2

SV-11

SV-10a

SV-10b

SV-10c

SV-9SV-8

SV-7

SV-6SV-5

SV-4 SV-3

TV-1 TV-2

AV-2

 
фиг. 14. Обхват и ред за изграждане на архитектурните изгледи. 
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3.1 Архитектурни изгледи 

3.1.1 Общ оперативен преглед - AV-1 

Наименование 

Информационна система за определяне критичната информационна 

инфраструктура (ИСОКИИ). 

Цел на архитектурата  

Чрез структурен анализ, структурно представяне на органите, ангажирани с 

определяне на критичната информационна инфраструктура, описание на 

взаимодействието между тях по изготвяне и обмен на необходимите документи и 

прилагане на нови информационни технологии, да се постигне автоматизиране на 

процеса. 

Основните принципи, които са спазени при изграждането на ИСОКИИ, са: 

 идентификация на потребителите; 

 контрол над правомощията за действие на потребителите 

 мониторинг над действията на потребителите; 

 защита от неправомерно използване; 

 възможност за възстановяване на данните; 

Общи условия на функциониране на архитектурата 

ИСОКИИ е средство за създаване на документи, описващи критичната 

информационна инфраструктура. Изпълнява следните функции: 

 аутентикация на потребителите и контрол на извършваните от тях 

действия; 

 осигуряване на единна точка за достъп; 

 поддържане на формализовани документи за описание на КИИ; 

 определяне на последователността на действията при определяне на КИИ; 

 съхраняване (поддържане на архив) на документи в електронен вид; 

 извършване на справки за документ, контрол на действията на 

потребителите върху документите. 

3.1.2 Интегриран речник - AV-2  

Ще се разработи на по-късен етап от реализирането на изгледите на 

архитектурата на ИСОКИИ.  

3.2 Оперативни изгледи 

В оперативните изгледи на ИСОКИИ се отразяват нейните основни оперативни 

елементи, обмяната на информация между тях, техните задачи и дейности. В 

съдържанието на задачите се включват, както външни за системата процеси, така и 

вътрешни процеси, поддържащи дейността на системата. 

Графика на оперативната концепция - OV-1  

Графиката на оперативната концепция представя графичното изображение 

(фиг.15) на мисията, задачите, функциите, дейностите, структурните елементи, 

организацията и разпределението на ресурсите (оперативни и системни) в 

концептуален аспект.  

ИСОКИИ обхваща: 

 Microsoft Sharepoint Portal Server. Поддържа организацията на работата и 

защита на информацията като санкционира достъпа до преносната среда и до 

ресурсите на софтуерната платформа; 

 Microsoft Windows Enterprise Server за реализиране на функции по 

аутентикация на потребителите и контрол на извършваните от тях действия. Всички 
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потребители се описват в Активна директория (Active Directory); 

 потребители – длъжностните лица, ангажирани с процеса на определяне на 

критичната информационна инфраструктура, отдадени в министерска заповед, от: 

главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ – МО; дирекция „КИС“ – Щаб на 

отбраната (ЩО); дирекция „Логистика“-ЩО; длъжностни лица от пряко подчинени 

на МО структури, стопанисващи инфраструктура; длъжностни лица от командванията 

на видовете Въоръжени сили (ВС), Съвместното командване на силите (СКС) и 

Командване на специалните сили, отговорни за инфраструктурата на подчинените им 

формирования, длъжностни лица от формирования, които имат и поддържат 

инфраструктура; длъжностни лица от регистратурите за документално 

информационно обслужване (ДИО); администратори на автоматизираните работни 

места и сървърите; 

 комуникационно-информационна система (КИС) и оборудване за 

автоматизация на офиса – осигурява интерфейс и преносна среда на потребителите за 

връзка със сървъра. 

На фиг.15 е показана оперативната графика от високо ниво (Operational View - 

1 (OV-1)) на ИСОКИИ, съгласно определенията от Архитектурната рамка на 

Департамента по отбрана на САЩ [42, 43, 44].  

 
Microsoft SharePoint Portal Server

Единен портал за достъп до 
електронния документоборот

............

Потребители на информационната системата за 
определяне на критичната информационна 

инфраструктура
(ДИО, експерти, определени в заповед и др.)  

База данни с 

формализовани 

документи, Excel 

таблици

Архив с 

електронни 

документи

Преносна среда за обмен на електронни документи на базата на локално-регионална мрежа

База данни с 

формализовани 

документи, Excel 

таблици

Архив с 

електронни 

документи

База данни с 

потребители

База данни с 

акаунти на ел. 

поща

Огледални 
копия

Windows Enterprise Server
 Домейн контролер,
Активна директория,

Сървер на електронна поща

База данни с 

потребители

База данни с 

акаунти на ел. 

поща

Огледални 
копия

............

Администратори:
- на Windows Enterprise Server-а;
- на Microsoft SharePoint Portal 
Server-а; 
- служител за мрежова сигурност.

 
Фиг.15. Оперативна графика от високо ниво (OV-1) на ИСОКИИ – вариант 1 

 

3.2.1  Графика на структурата на органите, ангажирани с определяне на 

критичната информационна инфраструктура – оперативен изглед – 

OV 4  

Структурата на органите, ангажирани с определяне на КИИ (оперативен изглед 

OV-4 е дадена на (фиг.16).  
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Експерти по КИ и КИИ от подчинени формирования

Експерти по КИ и КИИ

Министър,

заместници

 

 Фиг.16. Оперативна графика (OV-4) на структурата на органите, ангажирани с 

определяне на КИИ 
 

3.2.2 Графика на оперативната концепция - OV-2  

Управлението на дейността по определяне на КИИ се изпълнява от длъжностни 

лица, разпределени в следните оперативни възли (ОВ) (фиг.17): 

Длъжностните лица от пряко подчинени на МО структури; от щабовете на 

видовете Въоръжени сили (ВС), Съвместното командване на силите (СКС), 

Командване на специалните сили, експерти от ВА „Г. С. Раковски“, НВУ „Васил 

Левски“ и ИО „Цветан Лазаров“ и длъжностните лица от подчинените на щабовете на 

видовете Въоръжени сили (ВС), Съвместното командване на силите (СКС) и 

Командване на специалните сили формирования, отговорни за инфраструктурата им 

подготвят необходимата за попълване в информационната система информация. 

Длъжностни лица от: дирекции на МО (ГД“ИО“ и ДАИО) и Щаба на отбраната 

(Д“КИС“ и Дирекция „Логистика“) обобщават информацията и я въвеждат в 

информационната система. 

ГД „ИО“ обобщава крайните резултати и съгласувано с Д“КИС“ и Дирекция 

„Логистика“ подготвя необходимите за отдаване заповеди за КИ и КИИ от 

Министъра на отбраната. 
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Длъжностни лица от дирекции на МО ((ГД ИО  и ДАИО) 

и Щаба на отбраната (Д КИС  и Дирекция  Логистика )

Подготовка и попълване на 

документи, определяне на пътя 

за съгласуване и утвърждаване, 

работа с приложението

Съхранение на 

създадените електронни 

документи 

Архивиране, 

възстановяване

Регистрация/изтриване на 

потребители

Отдаване на заповеди, 

съгласуване, 

утвърждаване на 

документи за КИ и КИИ

Администриране на 

системата за електронен 

документооборот

Защита на информацията

Администратор по сигурността
Системни администратори:
- на домейна;
- на активната директория;
- на електронната поща;
- на Microsoft Sharepoint Portal 
сървера и др.

Министър,

заместници

Подготовка и подаване на 

информация за  попълване в 

приложението 

Длъжностни лица от пряко подчинени на МО структури; 

от щабовете на видовете Въоръжени сили (ВС), 

Съвместното командване на силите (СКС), Командване на 

специалните сили, експерти от ВА  Г. С. Раковски , НВУ 

 Васил Левски  и ИО  Цветан Лазаров , експерти от 

подчинени формирования

 
Фиг.17. Връзки между оперативните възли – (OV-2) 

 

Основни функционални задължения на системните администратори са: 

 регистриране на потребители; 

 изтриване на потребители; 

 поддържане на програмното осигуряване на сървърите (домейн контролера, на 

Активната директория, на електронната поща и на софтуерната платформа за 

определяна на КИИ на Microsoft SharePoint Portal Server-а; 

 наблюдение и контрол на функционирането на подсистемите; 

 архивиране и възстановяване на данните; 

 възстановяване на работоспособността на подсистемите след срив; 

 справки за състоянието на системата. 

Системните администратори осигуряват управление, организационна и 

функционална поддръжка в цялата мрежа.  

Основни функции на администратора по сигурността 

Ролята на администратора по сигурността е да управлява централизирано 

сигурността на системата. Тя да се осигурява със следните действия: 

 одит на опитите за достъп и използване на ресурсите; 

 редовни промени на паролата; 

 наблюдение на опитите за въвеждане на парола и други подозрителни 

поведения; 

 изготвяне на доклад за сигурността; 
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 контрол на потребителския достъп. 

Администраторът на софтуерната платформа за определяне на КИИ на 

основата на Microsoft SharePoint Portal Server. 

3.3 Оперативна архитектура на Информационна система за определяне 

критичната информационна инфраструктура 

Автоматизираната ИСОКИИ следва да обхване: 

- единна среда за обмен на информация, базирана на локално-регионална 

компютърна мрежа и предоставяща услуги като електронна поща и активна 

директория; 

- EXCEL базирана информационна система за определяне на критичната 

инфраструктура; 

- подсистема за защита на достъпа до информацията и за последващ одит при 

несанкциониран достъп; 

- подсистема за управление на и проследяване на движението на 

документите; 
- Web-клиент - средството, с което потребителят достъпва системата, търси и 

разглежда необходимата му информация. Структурната схема на ИСОКИИ, като елемент на 

система от системи, е показана на фиг.19. 

 

Администратор (и) 

Web server

Информационни 

рубрики

Подсистема за 

управление на 

електронни 

документи

Подсистема за 

защита на 

достъпа до 

информацията 

Подсистема за 

администриране 

Електронна 

поща,

Активна 

директория 

П
отребители

- - - - - - - - 

Web 

Клиент

(браузер)

Web 

Клиент

(браузер)

Web 

Клиент

(браузер)

Потребител, той и администратор 
на ИСОКИИ

 
Фиг.19.  Структурната схема на ИСОКИИ като елемент на система от системи  

 

3.4 Описание на работния цикъл на информационна система за 

определяне на критичната информационна инфраструктура и 

свързания с това документооборот (системен изглед SV-4a)  

Единния Web портал на информационна система за управление на електронни 

документи на база на Microsoft ShареPoint Server 2013, през който се извършва и 

определяне на КИИ е достъпен от автоматизираните работни места (АРМ) на 

длъжностните лица, участници в този процес. 

Работата по определяне на критичната информационна инфраструктура с 

използване на ИСОКИИ се извършва от два подмодела с по няколко стъпки, описани 

в следващите раздели (фиг.20). 
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Microsoft SharePoint Portal Server
Единен портал за достъп до 

електронния документоборот

............Потребители на системата за документооборот, те и 
участници в определяне на КИИ

(Експерти от ГД  ИО , Д КИС , Д Логистика , командири/
началници и експерти от СППМО, видове ВС, СКС, КССО, 

ИО и др.)   

База данни с 

формализовани 

документи, Excel 

таблициl

Архив с 

електронни 

документи

Преносна среда за обмен на електронни документи на базата на локално-регионална мрежа

База данни с 

формализовани 

документи, Excel 

таблициl

Архив с 

електронни 

документи

База данни с 

потребители

База данни с 

акаунти на ел. 

поща

Огледални 
копия

Windows Enterprise Server
 Домейн контролер,
Активна директория,

Сървер на електронна поща

База данни с 

потребители

База данни с 

акаунти на ел. 

поща

Огледални 
копия

Администратори:
- на Windows Enterprise Server-а;
- на Microsoft SharePoint Portal 
Server-а; 
- служител за мрежова сигурност.

Нов документ

Потребител/администратор, 
изготвил нов документ/таблица 

за КИИ  и определящ работен 
поток

Потребител/и, Създаващи/
съгласуващи, отхвърлящи/

утвърждаващи документ и/или 
въвеждащи информация в 

ИСОКИИ

Начало на 

процеса на 

обработка на 

документ/таблица

Подготовка на нов 
документ

Потребител От ДИО

Архив хартиени 
документи

Край на работния поток

Движение на документа, 
съобразно работния поток

Известяване на 
потребител и по 

е_mail

Утвърждаване/
съгласуване

Отхвърляне

Процес на обработка на документ

Създаване

Въвеждане на 
информация в 

ИСОКИИ

 
Фиг.20. Работен цикъл по обработка на документ с ИСОКИИ (системен изглед SV-4a) 
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3.4.1 Подмодел за определяне на критична инфраструктура 

Стъпка 1 - Определяне на критични задачи. 

В Стъпка 1 се въвеждат всички критични задачи, заедно с кратко описание на 

сектора/ услугата, профила на влияние, праг на критичност. Приема се, че вписаните 

задачи в Стъпка 1 вече са определени като критични чрез подалгоритъм, който не е 

обект на разглеждане в този модел и са примерни. Попълването на критичните задачи 

се извършва от експерт на ГД „ИО“, след определяне от съвместен екип 

представители на дирекции „КИС“, „логистика“ и ГД „ИО“. 

Стъпка 2 - Създаване на пълен списък на инфраструктурните обекти. 

В Стъпка 2 трябва да се опишат всички: 

 Инфраструктурни обекти (ИО)- съоръжения, организационни структури, 

комуникационни и информационни системи и др., 

 Платформа за управление (ПУ)- съвкупност от устройства, мрежови, 

системни и приложни програмни приложения за управление на ИО, 

 Потребител (П)- организационните структури, отговарящи за поддръжка, 

експлоатация и/или управление на инфраструктурния обект. 

Пълния списък на инфраструктурните обекти се изготвя като се събират 

предложенията от всички формирования, притежаващи и поддържащи 

инфраструктура. Тези предложения могат да се съберат като се получат документи, с 

описанията на инфраструктурата през електронната система за документооборот или 

експерти от формированията попълват последователно таблицата в Excel 

приложението. 

Администраторът на ИСОКИИ определя потока за обработка на тази 

информация. След като изготвен документ в който съответни длъжностни лица, 

трябва да попълнят информация, той определя последователността за неговото 

движение било за запознаване, съгласуване и/или утвърждаване т.е. определя 

„работния поток (Workflow) на движение на документа“.  

По този начин електронните документи се изпращат на потребителите (лицата, 

запознаващи се, попълващи, съгласуващи и утвърждаващи документа). Те могат да 

бъдат уведомени за пристигнал документ и по електронна поща. Същите 

съгласуват/утвърждават или отхвърлят документа. 

Към всеки документ се поддържа електронно досие, в което се пази 

информация за това кой, кога и какви действия е извършвал върху документа.  

В секция ДИО, крайния документ може да бъде разпечатан и съхранен. 

Препоръчително е паралелното събиране на информация от подразделенията и 

следващо въвеждане в Excel приложението от експерт на ГД „ИО“. 

Стъпка 3 - Определяне на инфраструктурни обекти, осигуряващи 

критичните задачи. 

В Стъпка 3 трябва да се определят инфраструктурните обекти, които 

осигуряват критичните задачи. Срещу всяка критична задача трябва да се отбележи 

със знака Х от кой инфраструктурен обект се изпълнява. Ако това условие не е 

приложимо за някой инфраструктурен обект, то той автоматично ще отпадне в 

следващата стъпка. 

Отговорни за попълване на информацията са органите от дирекция „КИС“, като 

контрол може да се извърши от експерти на ГД „ИО“ 

Стъпка 4 - Оценка на инфраструктурните обекти по параметър на 

критичност. 
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В Стъпка 4 следва да се оценят инфраструктурните обекти по параметър за 

критичност. В зависимост от изпълнението на критичната задача, трябва да се въведе 

една от следните стойности: 

 0 - ако критичната задача ще се изпълни; 

 0.5- ако критичната задача ще се забави; 

 1 - ако критичната задача няма да се изпълни. 

Ако някой инфраструктурен обект получи стойност 0.5, то той подлежи на 

допълнителна експертна оценка. Ако някой инфраструктурен обект получи само 

стойности 0, то той автоматично ще отпадне в следващата стъпка. 

Оценката се извършва от експертите на формированията, притежаващи и 

поддържащи инфраструктура. Администраторът на ИСОКИИ определя 

последователността на преминаване на Excel приложението през отделните експерти. 

Стъпка 5 - Критични (ключови) задачи към критични инфраструктурни 

обекти. 

В Стъпка 5 се получава списък на критичните инфраструктурни обекти, пряко 

изпълняващи критичните задачи и референтна таблица „Критични (ключови) задачи 

към критични инфраструктурни обекти“. Крайният резултат се получава и обобщава 

от експерт на ГД „ИО“. 

Стъпка 6 - Определяне на инфраструктурни обекти, поддържащи 

критични инфраструктурни обекти. 

В Стъпка 6 следва да се определят инфраструктурните обекти, които 

осигуряват критични инфраструктурни обекти. За тази цел трябва да се попълни 

двумерната матрица, която се състои от критичните инфраструктурни обекти, 

получени в Стъпка 5, и останалите инфраструктурни обекти от Стъпка 2. Срещу 

всеки критичен инфраструктурен обект трябва да се отбележи със знака Х от кой 

инфраструктурен обект се осигурява. Ако това условие не е приложимо за някой 

инфраструктурен обект, то той автоматично ще отпадне в следващата стъпка. 

Въвеждането на данните в Excel приложението се извършва от експерт на ГД „ИО“, 

на база на събраната от формированията информация.  

Стъпка 7 - Оценка на останалите инфраструктурни обекти по параметър 

на критичност. 

В Стъпка 7 следва да оцените останалите инфраструктурни обекти по 

параметър за критичност. В зависимост от функционирането на инфраструктурния 

обект, трябва да въведете една от следните стойности: 

 0 - ако критичният инфраструктурен обект работи; 

 1 - ако критичният инфраструктурен обект не работи. 

Ако някой инфраструктурен обект получи само стойности 0, то той 

автоматично ще отпадне в следващата стъпка. 

И на тази стъпка въвеждането на данните в Excel приложението се извършва от 

експерт на ГД „ИО“, на база на събраната от формированията информация. 

Стъпка 8 - Референтна таблица “Инфраструктурните обекти към 

критични инфраструктурни обекти“. 

В Стъпка 8 ще се получат допълнителни инфраструктурни обекти, които се 

определят като критични и се добавят в списъка на критичните инфраструктурни 

обекти. (Първа итерация) 

Стъпка 9 - Следваща итерация за определяне на критични 

инфраструктурни обекти 
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В Стъпка 9 се извършва втора итерация за определяне на критични 

инфраструктурни обекти. 

Този процес приключва, когато е постигнато нивото, в което няма значима 

свързаност между обектите. 

3.4.2 Подмодел за определяне на критична информационна 

инфраструктура 

Стъпка 10 - Определяне на критичните инфраструктурни обекти, които са 

информационни. 

В Стъпка 10 трябва да се определят критичните инфраструктурни обекти, 

които са критични информационни инфраструктурни обекти. Двумерната матрица 

съдържа редовете, които са всички критични инфраструктурни обекти, а колоните са 

информационните обекти, мрежови среди и програмни приложения. Отбелязва се с Х 

ако инфраструктурния обект е един от типовете информационни обекти. Етапът 

завършва като се премахват всички редове, в които няма Х, т. е. инфраструктурният 

обект не е информационен. 

Отговорни за попълване на информацията са органите от дирекция „КИС“, като 

контрол може да се извърши от експерти на ГД „ИО“. 

Стъпка 11 - Определяне на платформите за управление на критичните 

инфраструктурни обекти. 

В Стъпка 11 се определя списъка на платформите за управление на критичните 

инфраструктурни обекти. Получава се от пълния списък на инфраструктурните 

обекти в  Стъпка 2, като се премахнат редовете на инфраструктурните обекти, които 

не са критични. 

Извършва се от експерти на дирекция „КИС“ 

Стъпка 12 - Определяне на информационни платформи. 

В Стъпка 12 се определят информационните платформи, които обслужват 

платформите за управление на критичните инфраструктурни обекти. 

Извършва се от експерти на дирекция „КИС“ и ДАИО – МО. 

Стъпка 13 - Определяне на мрежови среди, информационните платформи 

и софтуерните приложения, работещи в платформите за управление на 

критичните инфраструктурни обекти. 

В Стъпка 13 следва да попълни списъка с всички мрежови среди, 

информационните платформи и софтуерните приложения, работещи в платформите 

за управление на критичните инфраструктурни обекти. 

Проверка на информационните обекти за критичност. 

Проверката на информационните обекти за критичност се извършва на три 

стъпки: 

1.Определяне на критичните програмни приложения;  

2. Определяне на критичните информационни платформи; 

3.Определяне на критичните мрежови среди. 

Стъпка 1. Проверката на програмните приложения за критичност става като се 

сравнят профилите им на влияние със съответните им прагове на критичност. 

Определянето на профила на влияние на програмните приложения се определя по 

методология, която не е обект на изследване в този модел. За целта на модела тук 

трябва да отбележите в полето до програмното приложение дали е с превишаващ 

профил на влияние. 

2. Информационните платформи, които не обслужват критични програмни 

приложения отпадат от списъка.  
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3. Мрежовите среди, които не обслужват критични информационни платформи 

отпадат от списъка.  

Извършва се от експерти на дирекция „КИС“ и ДАИО – МО. 

Стъпка 14 - Създаване на “Компетентен списък на критичните 

информационни инфраструктурни обекти” 

Крайният резултат от работата на ИСОКИИ е “Компетентен списък на 

критичните информационни инфраструктурни обекти”. 

3.5 Програмна реализация на информационна система за определяне на 

критичната информационна инфраструктура 

3.5.1 Описание на програмното осигуряване 

Основните принципи, които са спазени при изграждането на 

информационната система са: 

 идентификация на потребителите; 

 контрол на достъпа до приложението; 

 контрол над правомощията за действие на потребителите; 

 защита от неправомерно използване; 

3.5.2 Структурна схема на програмното осигуряване 

Съставът на програмното осигуряване на информационната система за 

определяне на критичната информационна инфраструктура се разделя на: 

 системно; 

 технологично; 

Системното програмно осигуряване включва: 

 операционна система за персонални компютри – Windows XP Professional, 

Windows 7 или Windows 10 за персонални компютри; 

 мрежова операционна система Windows 2008 Enterprise Server R2 или 

сървър с по-нова версия. 

Основни елементи на технологичното програмно осигуряване са системата 

за електронна поща и активна директория и софтуерната платформа за колективна 

работа MS Sharepoint Portal Server. 

Приложното програмно осигуряване е на базата на Microsoft Excel и 

активирани в него макроси.  

Използват се възможностите на MS Sharepoint Portal Server за управление на 

документооборота с цел определяне на последователността на работа на 

длъжностните лица в Excel приложението. 

3.5.3 Описание на системните интерфейси (SV-1) 

Информационната система се реализира като двуслойно, Web-базирано 

приложение. В качеството на клиент се използва браузър MS Internet Explorer, Mozila 

Firefox, Google Chrome, междинният слой е базиран на MS Sharepoint Portal Server, а 

слоят на данните се базира на Електронна таблица „Excel“(фиг.21). 
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Фиг.21. Схема на системните интерфейси (SV - 1) 

 

3.5.4 Информационната база на Информационната система 

Информационната база на ИСОКИИ се изгражда като набор от следните 

структури: 

- Пълен списък на критичните задачи; 

- база данни на инфраструктурните обекти; 

- служебна информация на подсистемата. 

3.5.5 Профил на техническите стандарти (TV-1) 

Профилът на техническите стандарти е представен в Таблица 19.  

 

Таблица 19. Профил на техническите стандарти (TV-1) 

Обхват на 

услугата 
Услуга Стандарти 

Операционни 

системи 

Kernel FIPS Pub 151-1 (POSIX.1) 

Shell and Utilities IEEE P1003.2 

Проектиране на 

софтуер 

Programming 

Languages 
FIPS Pub 160 

Потребителски 

интерфейси 

Client Server 

Operations 
FIPS Pub 158 (X-Window System) 

Object Definition 

and Management 
DoD Human Computer Interface Style Guide 

Window 

Management 
FIPS Pub 158 (X-Window System) 

Управление на 

данните 
Data Management FIPS Pub 127-2 (SQL) 
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Обхват на 

услугата 
Услуга Стандарти 

Обмяна на 

данни  

Data Interchange 

ISO 8879:1986. Information processing--Text and office 

systems--Standard Generalized Markup Language 

(SGML) 

Electronic Data 

Interchange 
FIPS Pub 161 (EDI) 

Графика Graphics FIPS Pub 153 (PHIGS) 

Стандарти за 

пренос на 

информацията 

Hosting 
IETF Standard 3 (RFC 1122 and RFC 1123), 

Requirements for Internet Hosts, October 1989. 

Domain Name 
IETF Standard 13/RFC 1034/RFC 1035, Domain Name 

System, November 1987. 

HTTP  
IETF RFC 2616, Hypertext Transfer Protocol – 

HTTP/1.1, June 1999. 

HTTP/S RFC 2817 

URL 
IETF RFC 1738, Uniform Resource Locators, 

20 December 1994. 

TCP  
IETF Standard 7/RFC 793, Transmission Control 

Protocol, September 1981.  

IP 

IETF Standard 5/RFC 791/RFC 950/RFC 919/RFC 

922/RFC 792/RFC 1112, Internet Protocol, September 

1981.  

OSI/IP  
IETF Standard 35/RFC 1006, ISO Transport Service on 

top of the TCP, May 1987 

Access to LAN 

IEEE 802.3u:1995, Supplement to ISO/IEC 8802- 

3:1993, Local and Metropolitan Area Networks: Media 

Access Control (MAC) Parameters, Physical Layer, 

Medium Attachment Units, and Repeater for 100 Mbps 

Operation, Type 100 BASE-T. 

Networks 

Management 

IETF RFC 2011, SNMPv2 Management Information 

Base for the Internet Protocol, November 1996. 

Internet/Intranet 

Protocols 

IETF RFC 2401, Security Architecture For The Internet 

Protocol, November 1998. 

 

Резултати и изводи от трета глава: 

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТА ГЛАВА: 

 

 разработен е прототип на Информационна система определяне на КИИ на 

основата на продукта за групова работа Microsoft SharePoint Portal и приложенията на 

Microsoft Office (MS Excel) в нейните три аспекта: оперативен, системен и технически. 

Определени са основните подсистеми на ИСОКИИ, функциите и задачите, които 

трябва да изпълнява; 

 описани са връзките между оперативните възли (изглед OV-2), диаграмата 

на организационните взаимоотношения (изглед OV-4) и е разработен алгоритъм за 

управление на процеса на определяне на КИИ – изглед OV-5 на оперативната 

архитектура; 

 посочени са основни компоненти от информационната база на системата; 
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 описана е софтуерна платформа, която реализира определянето на КИИ; 

 представено е описание на системните интерфейси – изглед SV-1 на 

системната архитектура; 

 от техническите изгледи са посочени основните изисквания на техническата 

архитектура, примерни програмно-технически средства за реализацията на ИСОКИИ и 

е предложен е профил на техническите стандарти (изглед TV-1 на техническата 

архитектура), с който да се гарантира реализацията на системните функции, 

интерфейси и връзки. 

 

ИЗВОДИ ОТ ТРЕТА ГЛАВА 
 

1. Използването на системния подход и DoDAF дава нужната 

методологична насоченост на изследването и позволява да се разработи 

архитектура на Информационна система определяне на КИИ.  

2. Предложената архитектура на информационна система за 

определяне на критичната инфраструктура, основана на Sharepoint Portal Server 

и приложенията на Microsoft Office подобрява оперативността на управлението 

на изготвянето и обмен на необходимата информация за определяне на КИИ.  

 
ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

На базата на направения аналитичен обзор и в резултат на изпълнение на 

задачите, поставени в настоящия дисертационен труд, могат да се направят следните 

общи изводи: 

1. Работата по определяне на критичната информационна инфраструктура е 

свързана с проучване и използване на оценките и работата в екип на много експерти, 

ангажирани с поддръжката, експлоатацията и развитието на инфраструктурата. Към 

момента в Българската армия липсва автоматизирано приложение за управление на 

документооборота в процеса на определяне на критичната информационна 

инфраструктура.  

2. Информационното осигуряване /ИО/ на работата на екипи за определяне на 

критичната информационна инфраструктура трябва да осигурява унифициран набор 

от услуги и функции на екипа в този процес. Подобни системи могат да се реализират 

на основата на приложения на MS Office  (Еxcel и Access) и продукти за групова 

работа от рода на Microsoft SharePoint Portal Server.  

3. Предложеният алгоритъм на процеса на определяне на критичната 

информационна инфраструктура e основа за дефиниране на архитектура на 

информационна система за определяне на критичната информационна 

инфраструктура. Той е адекватен, пълен и непротиворечив, което е доказано с  

използването на методика за формално описание на взаимодействието, основана на 

апарата на Е-мрежите. Това позволява неговата практическа реализация. 

4. Използването на системния подход и DoDAF дава нужната методологична 

насоченост на изследването и позволи да се разработи архитектура на Информационна 

система за определяне на КИИ.  

5. Предложената архитектура на информационна система, основана на MS 

Office (MS Excel) подобрява оперативността при определяне на КИИ, като се 

осигуряват длъжностните лица с навременна информация.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основните резултати, постигнати в дисертационния труд, са: 

В научноприложен аспект 

1. На основата на анализ е разработена примерна класификация на подходите за 

определяне на критичната информационна инфраструктура в зависимост от критерии 

„използва ли се или не списък на критичните услуги“, „кой определя критичните 

услуги“ и крайния резултат; 

2. Обоснован е нов подход за определянето на КИ и КИИ чрез въвеждане на 

йерархично свързани понятия, като всяко по-долно ниво  се получава чрез 

декомпозиция по функции на по-горното започвайки от обществото и преминавайки 

последователно през неговите направления на функциониране (защита, осигуряване и 

развитие), услугите/секторите, които осигуряват функционирането, задачите, които се 

изпълняват за да се осигурят услугите и се стигне до инфраструктурата, благодарение 

на която се реализират задачите; 

3. Дефинирани са „Формален модел на списъка на инфраструктурните обекти” 

и „Формален модел на обектите на информационната инфраструктура“. Моделите 

съдържат съответно необходимата и достатъчна информация за описание на 

работоспособността на всеки инфраструктурен обект и за описание на 

информационната инфраструктура в контекста на нейната работоспособност. 

4. Разработени са Модел на процеса на определяне на критичната 

информационна инфраструктура и алгоритми за неговата реализация. Доказани са 

адекватноста, пълнотата и непротиворечивостта на алгоритмите посредством 

методиката за моделиране и описание на процеси и формален модел с използване на 

апарата на Е-мрежите.  

В приложен аспект 

1. Разработен е прототип на Информационна система за определяне на 

критична информационна инфраструктура. 

2. Представена е архитектура на информационна система за определяне на КИИ 

на основата на MS Office (MS Excel) в нейните три аспекта: оперативен, системен и 

технически. Определени са подсистемите и функциите и задачите, които трябва да 

изпълнява. 

 

Натрупаният от проведените изследвания опит дава основание да се 

формулират като насока относно бъдещи изследвания и експериментална работа 

разширяване на функционалността - от определяне на КИИ до защита на КИИ. За 

тази цел е необходимо да се концентрират усилия в създаване на модели и методики 

за управление на риска за КИИ.  

Предложения модел предоставя липсващият единен подход и повишава 

обективизма при определяне на елементите на КИИ. Резултатите могат да бъдат 

използвани от отговорните за КИИ органи и в учебния процес на Военния 

университет „Васил Левски”, Военна академия „Г. С Раковски“ и др. 

Все повече важни сектори/услуги от обществено икономическия живот се 

включват в системата на КИ и съответно КИИ, като тенденцията този термин да 

обхване всички обществено икономически системи, които са от съществено значение 

за функционирането на обществото. Предимство на този път на развитие, е че 

осигурява по голяма изчерпателност с по-пълно изследване на взаимосвързаността и 

взаимната зависимост на важните за сигурността инфраструктурни и информационни 

обекти. От друга страна се очертават два проблема. Първо, увеличаването на броя на 
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обектите и връзките между тях и разнообразния им характер затруднява процеса на 

изследване. Второ, разширяването на обхвата на КИИ въвлича в процеса все по голям 

брой държавни структури обществени и частни организации, които трябва да работят 

съвместно. За преодоляване на трудностите е необходимо да се създаде модел, който 

да формализира и обективизира процеса по определяне на КИИ. Основните 

изискванията към този модел са: адекватност, обективност, изпълнимост.  

Следвайки целта на дисертационния труд се разкриха изложените по-горе 

проблеми и се предложи решение, чрез създаване на модел за определяне на КИИ. 

Моделът предоставя липсващия единен подход за определяне на КИИ. Използването 

му подобрява пълнотата и обективността на данните. Трите крайни резултата 

предоставят достатъчно по обем и съдържание информация за последващо прилагане 

на адекватни мерки за защита на КИИ.  

КИИ ще продължава да повишава значението си за националната сигурност и 

технологията за определянето и защитата и ще е тема на все повече анализи 

изследвания.  

 

II. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА 

 

Апробация на работата 
Основните резултати от работата са докладвани и дискутирани на семинари на 

Института за перспективни изследвания за отбраната и на международни научни 

конференции. 
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непротиворечивост на модел за определяне на критичната информационна 
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ISSN 2367-7473.  
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