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Киберсигурността в морската индустрия 
 

Георги Димитров, Йордан Сивков 
 

Резюме: Непрекъснато растящата и необратима дигитална зависимост на основните 
дейности в корабостроенето, корабоплаването и като цяло в морската индустрия поражда нови 
значими рискове и заплахи в киберпространството. Появяват се нови уязвимости с непознати досега 
мащаб и потенциална сила на въздействие, които изискват прилагане на активни мерки за предпазване 
от известните видове заплахи (от небрежност до умишлени действия, използване на технически и 
човешки слабости). Отчитайки актуалността на проблема за осигуряване киберустойчивост на 
корабните системи и устройства, в статията са дадени първоначални насоки за предприемане на 
предварителни конкретни действия. Управлението на риска винаги е в основата на безопасните и 
сигурни операции в морския транспорт. Подчертана е необходимостта от създаване на цялостна 
стратегия за киберсигурност в морската индустрия подобно на Националната стратегия за 
киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ от 2016 г., като се отчита фактът, че 
киберсигурността е изключително важна за осигуряване на националната сигурност на страната. 
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Abstract: The ever-growing and irreversible digital dependence of core activities in shipbuilding, 

shipping and the maritime industry in general, generates new significant cyber risks and threats. New 
vulnerabilities are emerging, with unknown scale and potential impact, requiring active precautions against 
known types of threats (from negligence to deliberate action) Criminals are making use of technical and human 
weaknesses. Taking into account the timeliness of the issue of cyber-resilience of merchant ship systems and 
devices, the article provides preliminary initial guidelines for undertaking specific actions. Risk management is 
always at the core of safe and secure operations in the maritime transport. This paper reveals the need to create 
a comprehensive Cyber Security Strategy for the Maritime Industry, similar to the National Cyber Security 
Strategy 2020 of the Republic of Bulgaria since 2016. The last takes into account the fact that cyber security is 
extremely important for providing the national security of the country. 
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