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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Актуалността на научното изследване произтича от констатираната 

необходимост от ефективен функционален модел за управление и анализ в 

областта на киберсигурносттa в отбраната на страната, поради симбиозата 

между законово неурегулираното киберпространство и улеснения достъп на 

субекти (лица, групи, институции, държави) с разнородни цели чрез 

използването на най-съвременни ИКТ технологии. Това генерира 

киберзаплахи и киберинциденти (целенасочени атаки за блокиране на 

елементи от критичната национална инфраструктура, извличане на 

класифицирана информация и др.) не само в национален мащаб, но и оказва 

негативно влияние върху регионалната и стратегическата среда за сигурност. 

Същевременно навлизането на информационните технологии и кибер 

заплахи ще продължава във всички сфери на обществото. 

От друга страна членството на Република България в международни 

организации и предимно в НАТО и Европейския съюз (ЕС) предоставя 

възможности както за ползване на колективни способности за защита от 

враждебни дейности в киберпространството, така и за създаване и развитие 

на национални възможности и то за ранно предупреждение, устойчивост и 

ефективно противодействие. 

Темата е актуална и във връзка с участието на контингенти от 

Българската армия съвместно с коалиционни партньори и съюзници в 

активни военни действия и активна превенция. 

 

ОБЕКТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Обект на изследване в дисертационния труд са международните и 

национални структури за киберсигурност и отбрана. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Предмет на научното изследване в дисертацията е създаването на  

подходящият структурен , управленски и функционален модел на системата 

на киберсигурност и киберзащита в отбраната  на Р. България и формулиране 

на основните елементи на системите за киберзащита и в Българската армия и 

водещите лидери в света – САЩ , Германия, ЕС, НАТО. - техните функции, 

задачи и действие, съставът и структурата на организационните им единици, 

методите за интегрирането на им със системите за киберуправление 

коалиционните партньори от НАТО. 
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ЦЕЛИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Целите на дисертационния труд е на основата на анализ на 

съществуващия опит,организации и модели, както и възможностите на 

съвременните информационни кибертехнологии и информационна сигурност  

➢ Постигане на способности за осигуряване на висока степен на 

киберзащита на специализирани военно комуникационни интерфейси, 

системи за управление, контрол и командване , както и на АИС или мрежи, в 

които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана 

информация, използвани от Министерство на отбраната. 

➢ Постигане на оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО 

и ЕС по линия на киберзащитата. 

➢ Усъвършенстване на националната система за киберсигурност 

чрез повишаване на способностите за киберсигурност в структурите на МО и 

БА. 

 

ОБЛАСТ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Областта на научното изследване е повишаване на кибернетичната 

сигурност и отбрана на комуникационните и информационни структури на 

МО и БА на Р.България и изследване на моделите на САЩ, Германия, РФ, 

НАТО и ЕС. 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Основните задачи, поставени за изпълнение в това научно изследване са: 

 

1.     Анализ на системите за кибер сигурност на едни от водещите 

държави(САЩ, Германия и Русия) . Постигане на способности за 

осигуряване на висока степен на киберзащита на специализирани 

военно комуникационни интерфейси, системи за управление, контрол и 

командване , както и на АИС или мрежи, в които се създава, обработва, 

съхранява и пренася информация, използвани от Министерство на 

отбраната. 

2.    Анализ на системите на организации (НАТО), съюзи (ЕС) и 

генериране на критерии за сравнителен анализ между различните 

системи. Извеждане на направления за повишаване на ефективността 

на управление и развитие на киберсигурността в отбраната на страната. 

Изследвани са нормативното регламентиране и моделите на 

специализираната архитектура за киберсигурност на няколко държави, 

както и взаимовръзките между международни структури и  национални 

органи с кибернетични функции 

3.    Синтез на националната система и за киберсигурност съответстваща 

на съвременните условия за функциониране на тези системи в 

национална и международна среда. Създаване на препоръки за 

подобряване и повишаване на ефективността на управление и контрол 
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на националните информационни кибер структури на БА и МО за 

противодействие не само на съвременните, но и на бъдещи 

киберзаплахи. Изследване на организационните структури, 

функционалните архитектури и модели на киберуправление и 

функционалната работа на тези структури. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОЛЕЗНОСТ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Ограничения.  

(1) В обхвата на изследването е използвана некласифицирана 

информация. 

(2) В обхвата, и в технологичните модели на изследването не се 

разглеждат специализирани технически и технологични аспекти и модели за 

провеждане на кибератаки. 

(3) В обхвата на темата се разглеждат само структури и организации 

които са в ЕС  и страни-членки на НАТО и Русия. 

(4) В обхвата на темата се изследва функционален стратегически 

институционален и технически модел за киберзащита относно организациите  

МО и БА,както и националната система за киберсигурност. 

 

Предизвикателства. Динамичната еволюция на киберпространството, 

киберзаплахите и модифицирането на националните и съюзните участници в 

процесите изискват постоянно адаптиране на националните органи за 

управление съобразно нивата на кибер рискове и наличните ресурсни 

възможности. 

 

Полезност на изследването.  

Предлаганият модел улеснява разпределението и дефинирането на 

ръководни, управленски и изпълнителски структури с опция за 

функциониране при ресурсни ограничения.  

1.Реализирането му би оказало положително влияние върху: 

усъвършенстването и оптимизирането на процесите и реакциите при 

киберинциденти ;  

2.Стратегическата комуникация с различни аудитории; повишаването на 

ефекта от усилията в областта на националната отбрана и изпълнението на 

мисиите на въоръжените сили,засилване на доверието по линия на ЕС и 

НАТО;  

3.Възприемането на киберпространството като пета среда за водене на 

военни действия  и подпомагането на отбранителните дейности в другите 

среди (суша, въздух, вода и Космос); 
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4.Развитието и прилагането на съвременни проактивни способности за 

поддържане на високи нива на киберсигурност и устойчивост в 

националното киберпространство. 

 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА 

Мащаба и сложността на кибератаките срещу мрежи на НАТО и 

критичната инфраструктура на страните-членки непрекъснато нарастват. 

Киберзаплахите мигрират и се провеждат главно за шпионаж. Те са насочени 

към кражба на информация и разрушаване и/или манипулиране на бази 

данни и информационни масиви. Съществуват уязвимости на компютърните 

информационни системи (КИС), които могат да бъдат използвани от лица и 

организации, имащи достъп до интернет ресурси. Съвременните 

информационни технологии позволяват лесно да бъде скрита /маскирана 

самоличността на лицата и/или организациите, използващи злонамерено тези 

уязвимости. Нарастващата степен на свързаност и взаимна зависимост на 

комуникационно-информационната инфраструктура правят кибератаките все 

по-привлекателен способ за различни разузнавателни служби, терористи, 

злонамерени хакери и престъпници. 

Киберсигурността е от критично значение както за нашето 

благополучие, така и за сигурността ни. Нашето ежедневие и икономиките ни 

стават все по-зависими от цифровите технологии, а с това и ние ставаме все 

по-уязвими. Инцидентите, свързани с киберсигурността, стават все по-

разнообразни по отношение на това кой ги извършва и какво се стреми да 

постигне. Злонамерените дейности в киберпространството застрашават не 

само нашите икономики и усилията за цифров единен пазар, но и самото 

функциониране на нашите демокрации, свободи и ценности.  

Бъдещата ни сигурност зависи от решимостта ни да  реформираме 

способността си да защитим ЕС и държавата  от киберзаплахи - както 

гражданската инфраструктура, така и военният капацитет разчитат на 

надеждни цифрови системи.  

Като работна хипотеза се извежда повишаване на кибернетичната 

сигурност и отбрана на комуникационните и информационни структури на 

МО и БА. 

 

                         ПОДХОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Основни подходи в изследването са аналитичният, дедуктивният и 

индуктивният. Изборът им е породен от факта, че в темата на изследването се 

очертават няколко основни предизвикателства. Динамичната еволюция на 

киберпространството, киберзаплахите и модифицирането на националните и 

съюзните участници в процесите, изискват постоянно адаптиране на 

националните органи за управление съобразно нивата на киберриск и 

наличните ресурсни възможности. 
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ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Основни методи, използвани в настоящото изследване са: 

(1) анализ и синтез ;  

(2) функционален анализ ; 

(3) дедукция и индукция;  

(4) моделиране ;  

(5) архитектурен анализ ; 

 

                                   АПРОБАЦИЯ  

Част от изследваните въпроси са оповестени в авторски доклад в 

списание CIO и 2 (две) публикации във Военен журнал. 

 

СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Основният текст на Дисертационния труд е отпечатан на 171 от 192 

страници и включва увод, 3 глави, 28 фигури, 3 таблици, изводи и 

заключение, списък на публикациите по темата на дисертацията от 3 

заглавия, списък на цитираната литература, списък на използваните 

означения и съкращения. 

 

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В Увода е представена актуалността на разглеждания проблем, като е 

обоснована необходимостта от провеждането на научните изследвания. 

Формулирани са целите, основните задачи, ограниченията, работната 

хипотеза и методите, използвани при провеждане на изследването. 

 

П ъ р в а   г л а в а 

 

АНАЛИЗ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТНА 

САЩ,ГЕРМАНИЯ И РУСИЯ 

В първата глава са описани и анализирани проблемите на ниво държави: 

САЩ,Германия и Русия.Направен е обективен преглед и коментар на 

структурата и ролята на Европейската агенция за мрежова  и информационна 

сигурност. Посочена е Директива (ЕС) 2016/1148[3]. Представени са основни 

позиции в  тази област и проблематика. Изложена е регулаторната рамка и 

модели на киберуправление на структурина Германия. Представен е лидерът 

САЩ, анализирани са във времето различни стратегии за киберпространство, 

глобална стратегия за сигурно кибер бъдеще.Анализирани са кибермоделите 

и киберструктурите на САЩ, Германия, РФ, ЕС и НАТО. 
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Подходът, изложен в настоящото изследване, ще постави БА и МО в 

сравнително  по-добра позиция за справяне с тези заплахи. Чрез този модел 

на високо ниво на архитектура ще се създаде възможност за по-голяма 

киберустойчивост и стратегическа киберавтономност, като се увеличат 

възможностите по отношение на технологии и умения и се подпомогне 

изграждането на кибер хъб между държавите членки на НАТО и ЕС и 

България. Това изисква да се създадат подходящите структури за изграждане 

на високо ниво на киберсигурност и за реагиране при възникването на кибер 

инциденти, с участие в най-висока степен на всички ключови действащи 

лица и национално отговорни структури. Освен това, този подход ще има по-

добро възпиращо действие за кибератаките чрез по-успешна работа за 

откриване, проследяване идентифициране и търсене на отговорност от 

съответните лица. Също така той ще отчита световното измерение чрез 

развиване на международно сътрудничество като платформа за водещата 

роля на ЕС (ENISA)[61] и НАТО в областта на киберсигурността. Тези 

стъпки се основават на подходите на цифровия единен пазар, Глобалната 

стратегия за киберсигурност[5], Европейската стратегия за  

киберсигурност[69], връзките и обмяната на експертизи в сферата на 

киберсигурността на анализираните домейни, водещите лидери и най-добри 

(best-practice) модели, примери, опит,  развитие, Европейската доктрина за 

киберсигурност и връзките и възможностите за развитие на нашата система 

за киберсигурност.  

 

1.1. САЩ 

САЩ е водеща държава по отношение на политиката по кибернетична 

защита. Има поредица от правителствени документи, като първите от тях са 

още относно реакции на терористичните атаки срещу Световния търговски 

център на 11.09.2001 г. През 2003 г., като елемент от по-голямата Стратегия 

за национална сигурност е публикувана Националната стратегия за сигурно 

киберпространство в обем от седемдесет и шест страници (National Strategy 

to Secure Cyberspace).[9] 

Тази стратегия определя три стратегически цели: 

1) Предотвратяване на кибер атаки срещу обекти на критичната 

инфраструктура; 

2) Намаляване уязвимостта на САЩ от кибер атаки; 

3) Минимизиране на последствията и възстановяване след 

кибератаки. 

През 2011 г. са публикувани три нови ключови документа в областта: 

1) Международна стратегия за кибер пространството 

(President’s International Strategy for Cyberspace), Май 2011 г.;[10] 

2) Стратегия на министерството на отбраната за операции в кибер 

пространството [11] (Department of Defense Strategy for Operating in 

Cyberspace), юли 2011 г.; 
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3) План за сигурно кибер бъдеще (Blueprint for a Secure Cyber 

Future), 12 декември 2011 г.[12] 

В световен мащаб САЩ са в авангарда на разработването на политика и 

стратегия в областта на кибернетичната сигурност. 15 са първите страни от 

ЕС, които публикуват подобни документи, които се занимават с аспекти на 

киберсигурността- Германия[14],Швеция [15]. и др. Националната стратегия 

за сигурност на киберпространството от 2003 г. [9] създава три стратегически 

цели за националната сигурност в киберпространството: 

(1) Предотвратяване на кибернетичните атаки срещу националните 

критични инфраструктури;  

(2) Намаляване на националната уязвимост към кибератаки  

(3) Свеждане до минимум на щетите и времето за възстановяване от 

кибератаки, които се случват.  

За постигането на тези цели бяха определени пет национални 

приоритета:  

(1) осигуряване на федерални компютърни системи и мрежи;  

(2) разработване на система за реагиране;  

(3) създаване на програма за намаляване на заплахите и уязвимостта;  

(4) иницииране на програма за информиране и обучение за 

кибернетичната сигурност; и  

(5) разработване на система за международно сътрудничество.  

Стратегията за национална сигурност за 2010 г.[18] е първата 

национална стратегия за сигурност на САЩ, която отделя сериозно внимание 

на кибернетичните заплахи, но също така представлява промяна в 

характеризирането на кибернетичните заплахи от страна на федералното 

правителство, като акцентът се пренасочва от недържавния тероризъм към 

държавните дейности, и от преобладаващо политическо до икономическо 

безпокойство. Прегледът на една от последните версии на стратегията за 

национална сигурност от 2017 г. определя "защитата и сигурността на 

киберпространството", като една от петте мисии за приоритетна национална 

сигурност. [21] 

Следващият четиригодишен преглед за националната сигурност от 2014 

г. даде приоритет на инвестициите, които подкрепят националния интерес и 

мисиите, включително в кибернетичното пространство, и описва тези 

кибернетични заплахи, които представляват риск за националните интереси.  

В момента действащата Стратегия за национална сигурност, приета през 

2017 г., признава нарастващата опасност от разрушителни и дори 

катастрофални кибернетични атаки и съобщава за намерението на САЩ да 

засилят кибернетичната сигурност на критичната инфраструктура, да 

увеличат инвестициите в кибернетични възможности и да "наложат" 

кибернетични правила. Документът се съсредоточава по-специално върху 
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целта на САЩ за насърчаване на международните норми в 

киберпространството. [21] 

През 2011 г. Белия дом представи Международната стратегия за кибер 

пространството, която отразява подхода на САЩ към ангажиране с 

международни партньори и комуникиране на националните приоритети. 

Общата цел, формулирана в стратегията, е следната: Съединените щати ще 

работят в международен мащаб за насърчаване на отворена, оперативно 

съвместима, сигурна и надеждна информационна и комуникационна 

инфраструктура, която подкрепя международната търговия и комуникации, 

засилва международната сигурност и насърчава свободното изразяване и 

иновации.[23] 

Националната военна стратегия на Съединените американски щати 

(2018г.) признава, че киберпространството се е превърнало в 

самоуправляваща се военна област и че САЩ ще подобрят възпирането си 

във въздуха, пространството и кибер пространството, като притежават 

способността да се борят в деградирана среда и подобряване на способността 

на САЩ да атрибутират и да побеждават атаки срещу системи или 

поддържаща инфраструктура. " Киберпространството също е основно 

присъствие в глобалното лидерство на САЩ в областта на устойчивото 

управление на САЩ: Приоритети за защита на 21-ви век. Този документ се 

фокусира главно върху абстрактни цели за военните като защитата на 

мрежите и повишаването на устойчивостта.[25] 

 

1.1.1. Международна стратегия за киберпространството 

Международната стратегия за киберпространството е документ от 

тридесет страници, в който се подчертава, че сигурността на компютърните 

мрежи е жизнено важна за икономическия просперитет и изразява 

готовността на САЩ да работи с други нации по защита на тези технически 

средства. Особено внимание е отделено и на военния компонент, като се 

посочват три основни насоки за справяне с предизвикателствата на 21-ви век: 

(1) Да се отговори на нарасналите нужди на въоръжените сили от 

надеждни и защитени мрежи, отчитайки че те работят в условия, при които 

противникът се опитва да саботира тяхната дейност. 

(2) Изграждане и разширяване на съществуващи военни съюзи с цел 

да се противодейства на потенциални заплахи в киберпространството. 

Подчертава се фактът, че никоя нация не може да постигне сама за себе си 

необходимата сигурност. 

(3) Разширяване на сътрудничеството в киберпространството със 

съюзнициите и партньорите на САЩ, така че да се повиши колективната 

сигурност. Това може да се постигне с общо разбиране на стандартните 

процедури, обмяна на информация и случаи на добри практики.[10] 
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1.1.2. Глобална стратегия за сигурно кибербъдеще 

Кибернетичната сигурност се разглежда като споделена отговорност 

между всички и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) 

декларира готовността си за съвместна работа с всички щатски и федерални 

власти, а така също и с частния сектор. В документа са посочени четири цели 

по защита на критичната инфраструктура:[5] 

1. да се намали опасността от излагане на кибер-рискове; 

2. да се осигури приоритетно отговор на кибер-атаки и инструменти 

за възстановяване; 

3. споделяне на информация между всички заинтересовани и 

поддържане на готовност; 

4. усилване на издръжливостта (resilience). 

Дефинира се също така и понятието „киберекосистема” (cyber 

ecosystem) и четири начина тя да бъде направена по-сигурна, а именно: 

1. упълномощаване на организациите и отделния човек с 

отговорността по осигуряване на кибернетична защита; 

2. създаване и използване на надеждни протоколи, продукти, услуги 

и архитектури; 

3. създаване на общности за сътрудничество в областта на 

сигурността; 

4.  всичко от изброеното до тук да бъде прозрачен процес. 

 

В периода от 2010г. - 2018г. ,всичките редакции, нови документи, 

структури и трансформации, показват сложността на развитие и достигането 

на оперативна дейност на кибероперациите , съобразени с най-новите 

технологични тенденции и нормативни актове. 

 Обръща се и специално внимание на намеренията на държавата в 

международен план и връзка с партньорите по цял свят по отношение на 

киберотбраната. 

 

При направения преглед и анализ  на регламентираните и 

институционални документи ,определящи системата за киберсигурност на 

САЩ – функции и взаимодействия на нейните елементи и органи може да се 

направят следните изводи: (1) Системата за киберсигурност е йерархична 

организация с водещи институционални структури на национално ниво. (2) 

На институционално ниво са включени водещи технологични лидери и 

бизнес организации ,чрез различни методи и правила на публично-частно 

партньорство. (3) Изградената структура гъвкаво се променя от 

функциониране в мирно време към функциониране в условия на кризи, чрез 

изграждане на преки линии на взаимодействие между NCCIC и 

USCYBERCOM . (4) Институционалната свързаност със международни 

организации и съюзи се реализира от двете основни структури – NCIS за 

ниво организации и DoD за ниво съюзи - (НАТО). (5) Мястото на военните 

структури в националната система за киберсигурност са определени на 

стратегическо ниво. В условие на киберкриза се задейства и NCSI 
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1.2. Германия 

Една от водещите държави в света по отношение на регулаторната рамка 

в киберпространството е Германия. 

Техния основен документ е с обем от десет страници и основно се 

фокусира върху стратегическите цели в областта на кибернетичната защита, 

като дефинира десет такива: 

1) Защита на критичната информационна инфраструктура е основен 

приоритет. 

Тук е мястото да се посочи дефиниция за термина „критична 

информационна инфраструктура”, като тази в стратегията на Германия е 

достатъчно кратка и ясна: Критичната инфраструктура са организации или 

институции с важно значение за общественото благо и ако тяхното 

функциониране е нарушено или провалено, ще се отрази сериозно на 

публичната сигурност.[62] 

2) Създаване на сигурни ИТ системи – информационната структура, 

ползвана от гражданите и малкия бизнес, трябва да предоставя достатъчно 

надеждна среда за комуникация (напр. идентификация на изпращача при 

ползване на De.mail).[68] 

3) Повишаване на сигурността в публичната администрация – целта 

е създаване на единна, защитена платформа за федералната администрация. 

4) Създаване на Национален център за реакция при киберзаплахи – 

с цел да дава бърза и точна информация при открити уязвимости в ИТ 

продукти, новооткрити форми на атака и др.[67] 

5) Създаване на Национален съвет по кибернетична сигурност – 

със задача да осъществява координацията между федералните служби и 

частния сектор, за да бъдат премахнати структурните причини за кризи в 

кибернетичната сигурност. Министерството на отбраната (Bundeswehr) е 

активен участник в този съвет.[63] 

6) Ефективен контрол на престъпността и в киберпространството. 

7) Координиране на действията с ЕС и целия свят за осигуряване на 

достатъчно безопасно киберпространство – организации, които се посочват, 

са вече споменатата ENISA, ОССЕ, НАТО, ООН и Съветът на Европа. 

8) Използване на надеждни информационни технологии – това 

трябва да бъде постоянна задача, която включва диверсификацията на 

технологии, активните изследвания и сътрудничество с европейските 

партньори. 

9) Развитие на човешките ресурси – обучение и обмен на кадри 

между различните федерални институции. 

10) Разработване на инструментариум (организационен и 

технически) за отговор на кибератаки. 
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Страни в ЕС като Германия, Франция, Холандия и др. отдавна са 

разбрали какви унищожителни последствия може да причинят кибератаките 

на техните критични (информационни) структури и мрежи. Поради тези 

причини те са предприели редица спешни мерки и стъпки в тази насока, като 

паралелно започват да изграждат както законодателни мерки ,така и 

структурни действащи центрове , съсредоточавайки в тях специализирани 

киберекспертизи и човешки ресурси. Основна тема в основополагащите 

документи, свързани с киберсигурността, е акцентът върху засиленото 

сътрудничество между различни структури, участващи в системата за 

национална сигурност на тези държави. 

По този начин, с институционалните връзки на киберцентъра, с научна 

подготовка, която предоставя и сравнително хоризонталната форма за 

изграждане на национален уникален киберклъстер, е свързан с обменът и 

сътрудничеството със специализираните структури (агенции) на федералните 

правителства, министерства, промишлеността и бизнесът. Германия като 

една от водещите индустриални държави в ЕС и членка на НАТО – е 

поставила амбициозни планове и конкретни действия (road-map),за развитие 

на своята система за киберсигурност. Отделя се и голямо внимание на 

формирането на специализирани структури, набирането на персонал, 

включително и идеята за привличане на високо квалифицирани 

киберспециалисти от ЕС и партньорите от НАТО, които да подпомогнат 

обособяването на функциониращо и напълно действащо киберкомандване. 

 

В обобщение може да заключим ,че :  (1) Системата за киберсигурност 

на Германия е неструктурирана . Отговорностите са дефинирани на 

федерално ниво. Частични функции са вменени на националните служби за 

сигурност.(2) На този етап от развитие не са включени възможности за 

публично-частно партньорство и взаимодействие с водещи технологични 

доставчици на услуги за киберсигурност. (3)  Изградената структура не се 

променя от функциониране в мирно време към функциониране в условия на 

кризи. (4) Институционалната свързаност със международни организации и 

съюзи се реализира на ниво Правителство. (5) Мястото на военните 

структури в националната система за киберсигурност са част от 

оперативното командване 

 

1.3. Анализ на проблема на ниво Европейски съюз 

За силна устойчивост на киберпространството е необходим колективен и 

широкообхватен подход. Това налага наличието на по-силни и ефективни 

структури в помощ на киберсигурността и за реагиране на кибератаки в 

държавите членки, но също така и в собствените институции, агенции и 

органи на ЕС. Необходим е и по-цялостен подход, съчетаващ различни 

политики, за изграждане на по-силна устойчивост на киберпространството и 
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стратегическа автономност, със силен единен пазар, силен напредък в 

технологичните възможности на ЕС и по-голям брой опитни експерти. В 

основата на това стои по-широкото разбиране, че киберсигурността е 

предизвикателство пред цялото общество, така че следва да бъдат 

ангажирани много и различни слоеве на държавата, икономиката и 

обществото. 

 

1.3.1. Директива (ЕС) 2016/1148 

Необходимо беше да бъде въведена в националното законодателство до 

9 май 2018 г. Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на 

Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на 

сигурност на мрежите и информационните системи в съюза (ОВ, L 194 от 19 

юли 2016 г.).[98] 

Промените, настъпили след приемането на Директива 2016/1148 ЕС 

създават необходимостта от развитие и на правната уредба в областта на 

мрежовата и информационна сигурност (МИС) в рамките на Европейския 

съюз (ЕС).  

 

1.3.2. Европейската агенция за мрежова и информационна 

сигурност 

На 10.03.2004 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент № 

460/2004 относно създаване на Европейската агенция за мрежова и 

информационна сигурност - European Network and Information Security 

Agency (ENISA).[76] 

Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност 

(ENISA) трябва да играе ключова роля за укрепването на устойчивостта на 

ЕС и за реагирането на кибератаки, но тя е ограничена от сегашния си 

мандат. Затова Европейската комисия (ЕК) представя предложение за 

амбициозни реформи, включително постоянен мандат за агенцията. Това ще 

гарантира, че ENISA може да подпомага държавите членки, европейските 

институции и предприятия в ключови области, включително при прилагането 

на Директивата за мрежова и информационна сигурност („директивата за 

МИС“) [75]и на предложената рамка за сертифициране за киберсигурност. 

Освен това тя ще подпомага разработването на политики на ЕС за 

сертифициране за киберсигурност на информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) и ще играе важна роля за подобряване на оперативното 

сътрудничество и управлението на кризи в целия ЕС. Агенцията ще служи 

също и като център за информация и знания в общността на специалистите 

по киберсигурност. 
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1.3.3. Директива за МИС 

Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи 

(„директивата за МИС “) [75]е първият закон за киберсигурността, валиден за 

целия ЕС. Тя има за цел изграждане на устойчивост чрез усъвършенстване на 

националния капацитет за киберсигурност; насърчаване на по-добро 

сътрудничество между държавите членки; и изискване от предприятията във 

важни сектори на икономиката да въведат ефективни практики за управление 

на риска и да докладват на националните органи за сериозните инциденти. 

Тези задължения се отнасят и за три вида доставчици на ключови интернет 

услуги: компютърни услуги „в облак “, онлайн търсачки и онлайн места за 

търговия. Директивата има за цел прилагане на по-решителен и по-

систематичен подход и постигане на по-добър информационен поток. 

Пълното прилагане на тази директива от всички държави членки е 

крайно необходимо за постигане на устойчивост на ЕС срещу кибератаки. 

Европейският съюз отчита важността на киберсигурността и развива 

способности и компетенции. Усилията са насочени към изготвяне на 

регламентиращи документи; изграждане на органи за мениджмънт; 

насърчаване на сътрудничеството между страните с оглед хармонизиране на 

законодателството (престъпленията в киберпространството), информиране на 

населението, отношения с други организации. Акцентът е колективна защита 

и гарантиране на „устойчива електронна среда “(resilient digital environment) 

на комуникациите между гражданите на ЕС, представителите на бизнеса, 

служителите от публичната администрация и др., паралелно с превенция на 

престъпността в киберпространството. Според ЕС свободата в електронното 

пространство изисква сигурност и безопасност. Това е изведено и от 

Европейската комисия в стратегия за киберсигурност и директива за 

мрежовата и информационната сигурност (МИС).[75]-[76] 

Създаване на мрежа от центрове за киберкомпетентност 

 А). При сложността на технологиите за киберсигурност, големия размер 

на необходимите инвестиции и нуждата от решения, които функционират 

навсякъде в ЕС, Съюзът може да осигури добавена стойност. Като се 

използва за основа работата на държавите членки и на публично-частното 

партньорство, следваща стъпка би било да се укрепва капацитетът на ЕС за 

киберсигурност чрез мрежа от центрове за компетентност в сферата на 

киберсигурността с европейски център за изследвания и компетентност в 

сферата на киберсигурността в нейната основа. Тази мрежа и този център ще 

насърчават развитието и внедряването на технологии за киберсигурност и ще 

допълват действията за изграждане на капацитет в тази област на равнище 

ЕС и на национално равнище. 

Б). Работа с мрежа от центрове за киберкомпетентност 

При работата на мрежата за киберкомпетентност трябва да се обърне 

специално внимание на липсата на европейски капацитет за оценка на 

криптирането на продукти и услуги, използвани от гражданите, бизнеса и 
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правителствата в рамките на цифровия единен пазар. Сигурното криптиране 

е основа на надеждните цифрови системи за идентификация, които играят 

ключова роля за ефективната киберсигурност; също така то защитава 

интелектуалната собственост на хората и дава възможност за защита на 

основни права като свободата на изразяване и защита на личните данни и 

осигурява безопасна онлайн търговия.[91]. 

 

 

 

В т о р а   г л а в а 

 

СЪСТОЯЕНИ НА КИБЕРСИСТЕМИТЕ НА НАТО И ЕВРОПЕЙСИ 

СЪЮЗ 

 

2.1. Политиката на НАТО за киберотбрана 

НАТО има опит с киберзаплахите още от 1999 г., когато сървъри на 

организацията са атакувани и блокирани за няколко дни от IP адреси, 

базирани в Сърбия, Русия и Китай. Като резултат на този сериозен 

киберинцидент е основан НАТО Център за реакция при компютърни 

инциденти (NATO Computer Incident Response Capability - Technical Centre). 

Случаят с атаките срещу член на алианса – Естония- през 2007 г., също е 

добре известен и един от отговорите на тази атака е основаването на Център 

за киберзащита в Талин (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 

Excellence). Естония предлага създаването на подобна структура още през 

2003 г. – преди присъединяването на държавата към НАТО. 

НАТО като организация и страни като САЩ, Германия и Франция, 

отдавна са прозрели потенциала на проблема по кибернетичната защитата и 

са предприели редица сериозни стъпки, започвайки от законодателните, в 

посока към координиране и взаимопомощ  на усилията в тази област. 

Същевременно стремежът е в областта на информационната сигурност да се 

включват повече и различни правителствени и неправителствени 

организации за постигане на една широка база и информираност и защита на 

обществото. Политиката на НАТО в областта на киберзащитата се 

осъществява от политическите, военните и техническите власти на НАТО, 

както и от отделните съюзници. Северноатлантическият съвет (NAC) 

осигурява политически надзор на високо равнище по всички аспекти на 

изпълнението. Комитетът по киберзащита, подчинен на Националния 

координатор, е водещата комисия за политическо управление и политика за 

кибернетична отбрана като цяло, като осигурява надзор и съвети на страните 

от Съюза за усилията на НАТО в кибернетичната отбрана на експертно 

равнище. На работното ниво Съветът за управление на киберзащитата на 

НАТО (CDMB) отговаря за координирането на киберзащитата в цивилните и 

военните органи на НАТО. CDMB включва ръководителите на 
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политическите, военните, оперативните и техническите органи в НАТО с 

отговорности за киберзащитата [86].Съветът на НАТО за консултации, 

контрол и командване (NC3) представлява основната комисия за консултации 

по технически и изпълнителни аспекти на киберзащитата. Военните власти 

на НАТО (NMA) и NCIA носят специфичните отговорности за 

идентифициране на декларацията за оперативни изисквания, придобиване, 

прилагане и функциониране на способностите на НАТО за кибернетична 

отбрана. И накрая, NCIA[88], чрез своя технически център NCIRC в гр. 

Монс, Белгия, отговаря за предоставянето на технически услуги за 

киберсигурност в целия НАТО. Техническият център на NCIRC има ключова 

роля в отговора на всички кибернетични инциденти, засягащи НАТО. Тя 

обработва и докладва инциденти и разпространява важна информация, 

свързана с инцидентите, към системите / управлението на сигурността и 

потребителите. Областите, в които НАТО основно и ефективно помага на 

държавите в ролята си като киберактивист: 

Интегриране на киберотбраната в операциите и мисиите на Алианса, 

като се предостави ясна доктринална рамка за съюзниците, за повишаване на 

приноса на кибернетичната отбрана към операции, ръководени от НАТО, от 

подкрепа към по-самостоятелна роля. 

Развитие на способностите между съюзниците: НАТО може да 

предложи ясна платформа за съвети и обмен на подробни добри практики 

между съюзниците чрез по-широко разнообразие от официални и 

неформални канали, включително Процеса за планиране на отбраната на 

НАТО. Такива механизми биха могли да включват гъвкавост на предлаганите 

политики на място, оперативна и техническа подкрепа и съвети на 

съюзниците по отношение на разработването и изпълнението на 

способностите за защита на киберотбраната. Това може да включва съвети за 

създаването на програма за военна кибернетична сигурност или 

посредничество при обмена на добри практики относно ресурсите за 

кибернетична защита 

 

2.2. Обмен на информация между ЕС и НАТО 

ЕС и НАТО ще подпомагат също и сътрудничеството в научните 

изследвания и иновации за киберотбраната и ще развиват съществуващото 

техническо споразумение за обмен на информация относно киберсигурността 

между техните съответни органи по киберсигурност. 

В областта на предупреждението конкретни дейности са включени в 

Системата на НАТО за отговор на кризи (NATO Crisis Response System) и по-

специално в Системата на НАТО за разузнавателно предупреждение 

(NATO Intelligence Warning System)[87] с акцент върху ранното 

предупреждение и дългосрочното прогнозиране за заплахи за интересите на 

НАТО, или т.нар. horizont scanning. Алиансът ежегодно провежда и 

специализирани учения, в които практически се отработват въпроси, 

свързани с дейностите при компютърни атаки на работно („Киберлокация “) 
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и на най-високо ниво, при което се разглежда и управлението на кризи (Crisis 

Management Exercise – СМХ).[84]-[87] 

 

Разнообразието в начините, по които могат да се използват 

кибернетичните способности, поставя едно от най-големите 

предизвикателства пред НАТО в разбирането на собствената му роля, когато 

става въпрос за кибернетичната отбрана. Два основни вида кибератаки са 

особено важни при разглеждането на ролята на НАТО в кибернетичната 

фаза. Първо, шпионажът на кибернетичното пространство, независимо дали 

на стратегическо или оперативно ниво, може да компрометира 

поверителността на информационните и информационните системи, като 

потенциално може да разкрие тайни и чувствителна информация на 

противниците. Второ, диверсията с кибернетична функция може да има 

важни физически последици, особено когато са насочени инфраструктури 

като енергийни или транспортни мрежи или където данните се манипулират, 

за да объркат целта и да подкопаят вземането на решения за командване и 

контрол. 

 

2.3. Приоритети на НАТО в областта на киберсигурността  

Ролята на НАТО в кибернетичната защита може да бъде разделена на 

две широки теми.  

Първият приоритет е защитата на собствените си мрежи, както бе 

договорено от съюзниците на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. 

Това е предизвикателна задача, като се има предвид екстензивния отпечатък 

на Алианса в различни обекти и оперативни съоръжения в условия, вариращи 

от градски метрополиса на Брюксел и в суровата среда на пустините. Като 

изпълнява тази част от ролята си в кибернетичната отбрана, НАТО трябва да 

гарантира, че комуникационните и информационни системи, които Алиансът 

разчита за своите операции и мисии, са защитени от заплахи, излъчвани от 

киберпространството. 

Вторият приоритет на НАТО е да подпомага своите членове при 

разработването на собствени способности и капацитет за защита на 

кибернетичното пространство. Това се постига чрез различни средства, 

включително двугодишен процес за установяване на колективни цели за 

кибернетична защита, които всеки съюзник трябва да подпише, например за 

създаването на стратегия за кибернетична отбрана. Напредъкът в постигането 

на тези съвместно съгласувани цели се преразглежда редовно. Освен това 

НАТО предлага широка гама от възможности за образование, обучение и 

тренировки чрез разнообразни образователни институции, включително 

училището на НАТО в Оберамергау и планираната Киберакадемия в 

Португалия. Центърът за върхови постижения на Асоциацията за 

сътрудничество в кибернетичното пространство, акредитиран от НАТО в 

Талин също играе важна роля в това отношение.[71], [80]- [91]. 
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Разнообразието в начините, по които могат да се използват 

кибернетичните способности, поставя едно от най-големите 

предизвикателства пред НАТО в разбирането на собствената му роля, когато 

става въпрос за кибернетичната отбрана. Два основни вида кибератаки са 

особено важни при разглеждането на ролята на НАТО в кибернетичната 

фаза. Първо, шпионажът на кибернетичното пространство, независимо дали 

на стратегическо или оперативно ниво, може да компрометира 

поверителността на информационните и информационните системи, като 

потенциално може да разкрие тайни и чувствителна информация на 

противниците. Второ, диверсията и вредителството, извършени чрез 

киберпространството, имат важни физически, материални и икономически 

вредни последици, особено когато са насочени към инфраструктури като 

енергийни или транспортни мрежи или където данните се манипулират, за да 

объркат целта и да подкопаят вземането на решения за командване и 

контрол. 

 

2.4. Ролята на Русия 

Значителни промени в глобалния стратегически пейзаж през последните 

две десетилетия включват множество събития. Падането на Желязната завеса 

и разпадането на Съветския съюз, ускорената глобализация, увеличаването 

на зависимостта от цифровите информационни технологии във всички 

аспекти на живота, възхода на Китай и Индия, глобалните финансови кризи, 

политическите революции на Арабската пролет и появата на насилствения 

ислямистки екстремизъм са ключови характеристики на международната 

геополитическа и военна арена. Но в същото време много от ключовите 

динамики на международната арена остават непроменени от преди двадесет 

години, включително нестабилността на Близкия изток, липсата на развитие 

в по-голямата част на Африка, все по-нарастващата интеграция на световната 

икономика и превъзходството на Съединените щати като участник в 

глобалните процеси, с други държави, като Обединеното кралство, Германия 

и Русия също играят ключови роли. [114] . 

Но все пак две основни характеристики на настоящата среда остават 

непроменени и в днешната обстановка -  незаменимостта на 

информационните технологии във всички аспекти на съвременния живот и 

значението на Русия като сериозен участник на световната сцена. 

Въпреки че отношенията й със САЩ, Европа и нейните съседи в 

постсъветското пространство понякога са изпълнени със проблеми от 

политико-военно-икономическо естество, комбинацията от физически 

размери, геостратегическо положение, военни ресурси, икономическа мощ, 

природни ресурси и други фактори изискват Русия да бъде разглеждана като 

изключително важен геостратегически фактор в международен план. В много 

случаи Русия има достатъчно влияние, за да блокира или да отблокира 

решаването на ключови проблеми в Съвета за сигурност на ООН (ССООН) 

например. Въпреки тази нейна роля, или може би заради това, Съединените 
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щати и техните съюзници в НАТО и ЕС, се стремят да поддържат трайни 

благоприятни, продуктивни и кооперативни връзки с Москва и намират за 

практически невъзможно трансформирането на техните отношения в 

стабилни и значими партньорства, но се изграждат отношения по много 

въпроси, в които са налице пресечни точки и припокриващи се интереси. 

Русия демонстрира сериозна експертиза в киберпространството. Тези 

способности са в следствие на богатството на Русия от високообразовани 

кадри със специлизирана техническа подготовка, които съставляват голям 

набор от квалифициран човешки капитал, подходящ за работа в областта на 

информационните технологии. Липсата на възможности за развитие на тези 

ресурси в слаборазвитата руска технологична индустрия, руското 

правителство и мрежите на организираната престъпност, осигуряват най-

големите пазари за доходна заетост и реализация. 

Въпреки че Русия притежава значителни ресурси и кибер способности, 

които се нареждат сред най-добрите в света, фундаменталното и разбиране за 

киберсигурността се различава значително от това на САЩ и НАТО [108], 

което създава стратегически и концептуални различия. 

Русия не разглежда киберсигурността или каквато и да е кибернетична 

дейност като отделен домейн. Всъщност, кибертермините, използвани от 

останалите държави, не съвпадат с терминологията, използвана в 

официалните документи на руски език , освен когато се отнася за дейностите 

на други страни. Руската военна общност  предпочита да използва термина 

"информатизация", гледайки на кибертехнологията като част от по-широката 

концепция за информационните операции. [114] Действително, 

основополагащият документ за руската информационна сигурност, не 

съдържа думите „кибер “ и „интернет“ в съдържанието си. [115]. По-скоро 

институциите разглеждат цялостен, интегриран подход към 

информационните операции (или информационната война), който съчетава 

техническото измерение, състоящо се от хардуер, софтуер и други 

технологични компоненти от една страна, с психологическият аспект, който 

засяга обработката на информацията, възприятията, нагласите и решенията за 

предоставяне на информационно предимство на Русия пред конкурентите 

или противниците, от друга страна. [113] От гледна точка на руската 

доктрина за информационна сигурност, техническото измерение на 

киберзащитата на данни и компютърни системи от хакери, шпиони и 

престъпници , не може да бъде отделено от когнитивните аспекти на 

използването на информация като обществени дела, психологически 

операции, измама и т.н. [115] . 

Тази гледна точка ръководи Русия и съсредоточава усилията й за 

национална информационна сигурност, като се акцентира върху защитата на 

обществото от „зловредната информация”. Идеята, че информацията може да 

се счита за опасна, подчертава друго важно разграничение между руската и 

западната перспектива. „Западът“ вижда информацията като обществено 

благо, което правителствата трябва да подлага на минимален държавен 
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контрол и да позволяват то да се движи възможно най-свободно, 

включително по интернет. За разлика от това разбиране , Руската федерация 

се тревожи силно от свободният обмен на информация, който – според нея- 

има дестабилизиращ ефект върху обществото. Установяването на руски 

държавен суверенитет върху руските критични информационни ресурси и 

критични домейни в интернет, разширява способността на правителството да 

наблюдава и, ако е необходимо, да контролира информационната сфера. Това 

е съществен елемент от позицията на Русия относно киберсигурността и 

ключов компонент на досегашните международни усилия на Русия по 

кибернетичните въпроси [118]. 

На международната арена, единственият важен договор, който вече 

съществува по въпросите на киберсигурността, е Конвенцията на Съвета на 

Европа за киберпрестъпността, известна още като Будапещенската 

конвенция, голямо регионално споразумение с потенциал за глобално 

приемане. От началото на нейното съществуване -2001г г.,тя е приета от 

тридесет и девет предимно европейски страни, включително САЩ, но не и от 

Русия. Договорът предоставя модел за сътрудничество между различни 

страни и частния сектор в борбата с киберпрестъпността, предлагайки 

образец с потенциал за решаване на други кибернетични проблеми. Русия 

обаче възрази срещу ратифицирането на договора като нарушение на нейния 

държавен суверенитет, защото го счита за  нарушаване на нейния държавен 

суверенитет, тъй като ще й се налага за в бъдеще да изпълнява искания за 

сътрудничество при идентифицирането, например, на извършителите на 

кибератаки срещу Естония през 2007 г. или Грузия през 2008 г., както и 

искания от чуждестранни лица, правоприлагащите органи и възможности за 

международни разследвания в области, които се използват от Русия за водене 

на информационна война. 

Вместо да подкрепи Будапещенската конвенция, Русия подчертава 

необходимостта от нов международен режим, който по-тясно съответства на 

нейните възгледи относно киберсигурността. Руските официални лица 

последователно подкрепят позицията, че съществуващото международно 

право е неадекватно и че са необходими нови споразумения, за да се утвърди 

националният суверенитет и да се възпира агресивното поведение в 

киберпространството. Техните предложения, включително писмото от 2011 г. 

до генералния секретар на ООН, подкрепени от Китай, Таджикистан и 

Узбекистан, като цяло изглежда имат три цели: да ограничат конкуриращите 

ги инициативи на САЩ за разработване на норми в киберпространството, 

които те считат за средства за консолидиране на конкурентното предимство 

на САЩ в киберпространството; да утвърдят правата на държавите да 

наблюдават и контролират потока от информация по интернет, който те 

считат за съществен за гарантиране на вътрешната сигурност; и да се 

предотвратят по-нататъшното развитие или разпространение на нападателни 

кибероръжия. Тези принципи контрастират рязко със западния акцент върху 

ангажимента за свободен поток от информация, мерки за борба с 
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престъпленията в кибернетичното пространство и отговорност на държавата 

за интернет дейности, който се случват в границите на държавата. 

Русия многократно е заявявала своето участие и включване в 

инициативи, свързани със въпросите за киберсигурността на международно 

ниво , и в частност САЩ  и НАТО. През 2009г. Русия декларира пред 

заседание на общото събрание на ООН ,че ще участва в разработването на 

норми за военни операции в киберпространството. Скоро след това тези 

дейности доведоха до изготвянето на резолюция на Общото събрание на 

ООН , в която се призовава за „засилване на сигурността на глобалните 

информационни и телекомуникационни системи“ и „проучване на 

съществуващите и потенциални заплахи в сферата на информационната 

сигурност и възможни мерки за справяне с тях“.[116] 

Необходимост от създаване на руска армейска структура на 

киберкомандване се появява през март месец 2012г. когато руския 

вицепремиер заявява официално това твърдение [117]  През 2013г. инфо 

агенцията на руската армия съобщава за създаването в Генщаба на руската 

армия киберкомандване за противодействие на виртуалните заплахи. 

Президентът на Руската федерация е утвърдил с президентски указ  

Доктрина за информационна сигурност на РФ през 05.12.2016г.[119], в който 

се излагат възгледите на Русия по проблемите на международната 

информационна сигурност и се посочват основните дейности, стратегически 

постулати и действия на Русия в тази сфера. Този документ помогна и за 

активизиране на руския подход по въпросите на киберсигурността на 

международната арена и в същото време ще подобри взаимодействието на 

заинтересованите ведомства и организации в страната. Отличителна 

особеност на този документ е неговата глобалност – в него за първи път са 

обединени всички основни инициативи на Москва в сферата на осигуряване 

на киберсигурността. 

В него са обособени четири основни киберзаплахи.за Русия. Първата е  

използване на информационно-комуникационните технологии като 

информационно оръжие за военно-политически цели. Втората е използването 

на такива технологии от терористи. Третата заплаха са киберпрестъпленията, 

в това число незаконенният достъп до компютърна информация, създаване и 

разпространение на зловредни програми. Четвъртата, посочена в документа 

заплаха ,това е използването на интернет технологии за „намеса във 

вътрешните работи на държавите”, „ нарушение на обществения ред” и 

„пропаганда на идеи, подстрекаващи към насилие“. Русия има намерение да 

се противопоставя на тези предизвикателства със своите съюзници, преди 

всичко със страните-членки на ШОС, ОДКС и БРИКС. Същевременно, в 

руската концепция е отделено твърде малко внимание. на възможностите за 

военен отговор на кибератаките. Официално за създаването на „Войска 

информационных операции“ се обявява на 27.02.2017г, на заседания на 

Държавната дума – Министърът на отбранатана рф  заявява също така че тези 

„войски“ са изключително ефективни в борбата с контрапропагандата.[118] 
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Въз основа на официалният документ [117] – подразделенията за 

информационни операции са формирования в руската армия , чиито основни 

задачи се явяват управление и защита на военните компютърни мрежи, 

защита на руските военни системи и връзки от кибератаки, и надеждна 

защита на информацията, която те съхраняват и използват. Тези 

подразделения осъществяват координация и интеграция на операциите, 

допълват кибернетичните експертизи на Министерството на отбраната и 

разширяват значително възможностите на руските операции в 

киберпространството. Въпреки, че руската армия е включва доста по-късно в 

структурирането на руската кибернетичната доктрина , е изключително 

трудно да се разбере архитектурата на армейските части  и подразделения, 

които участват в тези дейности, защото те са засекретена информация и се 

ползват със статута на държавна тайна. В продължение на много години 

киберпространството беше в компетентността на службите за сигурност на 

държавата. Федералната служба за сигурност (Федерална Служба 

Безопасност: ФСБ), например, е водещият мениджър на Федерацията за 

координиране на киберпропаганда и кампании за дезинформация. ФСБ също 

така поддържа и управлява SORM, която представлява вътрешната система 

за кибернетичен надзор на Русия .[121] Федералната служба за надзор в 

областта на телекомуникациите, информационните технологии и масовите 

комуникации (Роскомнадзор), която отговаря за контрола на медиите, 

включително електронните медии и масовите комуникации, 

информационните технологии и телекомуникациите, контролира 

информационните черни списъци и регулира медиите., Дирекция „К“ на 

Министерството на вътрешните работи (Министерство Внутренних Дел - 

МВД) се фокусира върху киберпрестъпността. [122] За периода 1997г.- 2003 

г., години ,в Русия е функционирала отделна агенция за информационна 

сигурност - Федерална агенция за държавна комуникация и информация 

(Федерално агентство “Правоспособност”). През 2003 г. обаче ФАПСИ е 

разпусната и нейните компоненти са погълнати от ФСБ, МВД, Федералната 

служба за защита на Руската федерация (FSO RF) и СВР, руската външна 

разузнавателна служба. [122]. Анализите посочват ,че тези агенции работят 

съвместно и формират съвременното състояние и управление на руската 

държавна кибернетична система, която се използва в руските държавни 

институции и във всички структури на въоръжените сили на РФ. В момента , 

кибернетичните звена в армията, чиито отговорности включват  офанзивни и 

отбранителни кибероперации, включват в себе си и новосъздадената 

специализирана агенция за киберразследвания и развитие , наречена 

Фондация за напреднали военни изследвания .[123]  

Русия разглежда киберпространството много по-различно от западните 

структури и служби: 

• Руските власти считат, че Русия е изложена на постоянна заплаха в 

световната информационната сфера. Интернет и свободният поток от 

информация, който тя поражда, се разглеждат като заплаха и възможност в 

други отношения. 
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• Руската кибернетична доктрина не използва термините „кибер“ или 

„кибервойна“. Вместо това тя използва по-широката рамка на създаденият от 

нея термин „информационна война“, който включва операции на 

компютърни мрежи, електронна война, психологически операции и 

информационни операции. 

Офанзивната киберстратегия играе по-голяма роля в конвенционалните 

руски военни операции и може потенциално да играе роля в бъдеще в 

стратегическата рамка на Русия за възпиране. По време на непредвидените 

обстоятелства в различни конфликти (Грузия и Украйна), изглежда, че Русия 

използва киберпространството като средство за постигане на военно 

въздействие. 

Офанзивната киберстратегия играе по-голяма роля в конвенционалните 

руски военни операции и може потенциално да играе роля в бъдеще в 

стратегическата рамка на Русия за възпиране. По време на непредвидените 

обстоятелства в различни конфликти (Грузия и Украйна), изглежда, че Русия 

използва киберпространството като средство за постигане на военно 

въздействие. От направения анализ и преглед на нормативните документи 

може да направим следните изводи: 

(1) Руската система за киберсигурност е изградена като строго 

йерархична структура 

(2) Липсват методология и правила за привличане на публични-

частни отношения и бизнес организации  

(3) Липсва функционална гъвкавост в мирно и военно време 

(4) Липсват комуникации с други организации и съюзи  

(5) Кибероперациите са на ниво водене на военни операции и защита 

на националните (федерални) военни органи и структури 

 

2.5. България в епохата на новите предизвикателства на 

киберпространството 

Като член на НАТО и ЕС, България има възможност да черпи от опита 

на партньорите си и да прилага техните достижения – още повече, че тези 

партньори са сред нациите, напреднали значително в кибернетичната 

сигурност в сравнение с останалия свят. 

В процес на разработване са регламентиращи документи и се изграждат 

специализирани ведомствени органи, както и връзките между тях. 

Ангажираните ведомства [Министерство на отбраната (МО), Министерство 

на вътрешните работи (МВР), Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията (МТИТС), и Държавна агенция 

„Национална сигурност “ (ДАНС)] работят паралелно по отделни аспекти на 

киберотбраната, включително към различни организации (НАТО или 

ЕС).През ноември 2018г. бе приет и Закон за киберсигурност. 
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2.5.1. Описание,анализ и препоръки   

Към настоящия момент няма съществуващ единен принцип на 

взаимодействие при киберинциденти и инциденти в мрежовата и 

информационната сигурност, както и цялостна система за взаимодействие на 

междуинституционално ниво и с останалите държави членки на ЕС, в случаи 

на инцидент с трансгранично значение и измерение. 

Сега действащата нормативна уредба се характеризира с разпокъсаност 

и е непълна. 

Друг важен проблем е наличието на многобройни комуникационни и 

информационни системи в различните критични сектори, което е 

предпоставка за липсата на сигурност и устойчивост. Когато системите не са 

проектирани и реализирани съобразно изискванията за сигурност,  

добавянето на „кръпки“ или защитни стени е само частични и временна 

мярка.  

Необходимост от допълнителни усилия с оглед на: 

- изготвяне на списък с национали КИС от критично важно значение за 

националната сигурност и разглеждането им като елемент от защитата на 

системата на критичната инфраструктура; 

- проверка и оценка на националните способности за киберотбрана с цел 

съпоставяне на възможностите за реагиране при мащабна кибератака и 

необходимост от съдействие от Алианса или други организации; 

- преглед на националното законодателство с включване на посочените 

съображения и прецизиране на ведомствените отговорности; 

- изготвяне на спомагателни нормативни документи за обмена на 

информация между ангажираните ведомства. 

Членството в ЕС поставя конкретни изисквания и по отношение на 

киберсигурността и нейното управление и поддръжка. 

 

2.5.2. Законова рамка 

За да се реши основния проблем в областта на национално и европейско 

ниво, трябва да се промени законовата рамка, да се утвърдят общовалидни 

понятия в киберсигурността, да се определят компетентни органи вътре в 

държавата, а и такива отговарящи на международно ниво, да се 

конкретизират субектите в обсега на закона и да се създаде подготвеност в 

ключовите за държавата сектори с цел едно работещо сътрудничество, 

адекватна реакция и бърз отговор в случай на кибер инциденти. Необходим е 

нов подход, който да се основава на принципа на взаимна координация, 

сътрудничество, както вътре в страната, така и на европейско ниво. Да бъде 

създаден един общ инструмент за своевременно, бързо и адекватно 

споделяне на информация за инциденти, съответно времето за реакция да се 

промени, а от там и резултатността, и минимализирането на негативните 

последици. 

Рамките които ние разглеждаме: 



26/57 

(1) организацията, управлението и контрола на киберсигурността, 

определянето на компетентните органи в областта на киберсигурността, 

както и техните функции и правомощия, регламентирането на дейностите по 

предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на 

сигурност на мрежите и информационните системи, като един основен стълб 

на киберсигурността, така че да се подобри функционирането на вътрешния 

пазар; 

(2) създаване на институционалната рамка в областта на 

киберсигурността, превенцията и противодействието на кибератаките, 

насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между 

съществуващите органи и звена в публичната администрация;  

(3) предвижда се създаването на нови компетентни органи, като 

Национално единно звено за контакт, регламентира се управлението и 

организацията на националната система за киберсигурност, Националния 

координатор по киберсигурност[103], секторни екипи за реакция при 

инциденти в киберсигурността (ЕРИКС)[104], както и Национален 

ЕРИКС[104], създаде се Националната стратегия за киберсигурност 2020[1], 

регламентират се въпросите за междуинституционална взаимосвързаност и 

сътрудничество,както и нов Закон за Киберсигурност[103]; 

(4) регулацията на мрежовата и информационна сигурност на 

административните органи- изискванията към тях трябва  да осигуряват и 

отговарят за мрежовата и информационната сигурност на използваните от 

тях информационни системи, също така изискванията и стандартите за 

сигурност, на които трябва да отговарят информационните системи за 

въвеждане, изпращане, обработка, достъп, обмен, съхраняване и архивиране 

на данни, както и общите мерки за сигурност, които трябва да предприемат; 

(5) статута и функционирането на операторите на съществени услуги 

(ОСУ)[103]; 

(6) националните компетентни органи (НКО), които разполагат с 

всички необходими правомощия и средства за оценяване на това дали 

операторите на съществени услуги изпълняват задълженията си; 

(7) статута и функционирането на доставчиците на цифрови услуги 

(ДЦУ). 

(8) Правилата и нормите,както и специфичните терминологии 

регламентирани във Закона за Киберсигурност 

 

2.5.3. Закон за киберсигурност 

Имa за цел да бъдат въведени в националното законодателство до 9 май 

2018 г. изискванията на Директива (ЕС) 2016 / 1148 на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо 

ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в съюза. С 

приемането на закона ще се установи цялостна система на координация и 

взаимодействие между засегнатите институции в ресора, както и правила за 

докладване на инциденти в киберсигурността, засягащи административните 

органи, операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови 
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услуги в отношенията на национално равнище, както и между държавите 

членки на Европейския съюз. 

Законът, в съответствие с Директивата, осигурява възможност за 

постигането на общата цел да се повиши нивото на защита срещу инциденти, 

рискове и заплахи за мрежовата и информационна сигурност в ЕС. 

Основната цел е постигането на високо общо ниво на МИС във всички 

сегменти на киберпространството – включително в МО и БА, повишаване на 

сигурността на националните и на частните мрежи и информационни 

системи, и постигането на информационна сигурност на всички нива – 

граждани, фирми, държавни и бизнес организации, доставчици и 

потребители на услуги. Като резултат от приемането на тези действия се 

очаква: 

1) създаване на условия за изграждане на ефективна система за 

превенция и борба с кибер атаките; 

2) ограничаване на мащаба, честотата и въздействието на 

инцидентите; 

3) противодействие на инцидентите, които причиняват значителни 

финансови загуби, подкопават доверието на потребителите и причиняват 

сериозни вреди на икономиката на държавата;  

4) ограничаване на транснационалния характер на инцидентите; 

5) установяване на условия за равнопоставеност по отношение на 

контрола на операторите на съществени услуги (ОСУ), доставчиците на 

цифрови услуги (ДЦУ) и административните органи;  

6) прецизиране на правилата за трансгранично предоставяне на 

услуги от ОСУ и ДЦУ; 

7) улесняване на достъпа до надлежна информация, касаеща услуга, 

която е от съществено значение за поддържането на особено важни 

обществени и/или стопански дейности;  

8) въвеждане на специалните изисквания за сигурност, които 

законът вменява по отношение на услугите, които се считат за съществени;  

9) повишаване на сигурността чрез създаване и поддръжка на 

непубличен регистър на определените субекти в кръга на предложенията, 

както и на самите съществени услуги; 

10) въвеждане на ясна йерархична структура в управлението и 

организацията на националната система за киберсигурност; 

11) подобряване на надеждността, устойчивостта и ефективността на 

мрежите и информационните системи на всички субекти в обхвата. 

С транспонирането на Директивата и реализиране на поставените цели 

ще се опрости и ускори процеса по взаимодействието и разрешаването на 

трансгранични и национални инциденти в ЕС, като това ще става бързо и без 

никакви допълнителни формалности, което ще допринесе за своевременното 

преодоляване на атаките и намаляване на негативните последици от тях.  
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С уеднаквяването на процедурата и процесите по взаимодействие на 

местно и европейско ниво ще се намали документацията, ще се ускори 

времето за взаимодействие, ще се въведе единен стандартен формуляр за 

Докладване на инциденти, с който органите да изискват помощ при нужда, 

което, от своя страна, ще доведе до намаляване на административната 

тежест. 

 

2.6. Състояние на системата за киберсигурност 

Както вече бе посочено по-горе, основен закон, който да урежда 

обществените отношения в областта на киберсигурността, не съществуваше 

до 18 ноември 2018г. и материята беше частично определена в редица 

закони. Този факт, както и приемането на Директива през юли 2016 г. 

налагаха необходимостта до 9 май 2018 г. (крайният срок за транспониране 

на Директивата) да се изработи и приеме национално законодателство. 

Рамките които ние изследваме: 

1. организацията, управлението и контрола на киберсигурността, 

определянето на компетентните органи в областта на киберсигурността, 

както и техните функции и правомощия, регламентирането на дейностите по 

предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на 

сигурност на мрежите и информационните системи, като един основен стълб 

на киберсигурността, така че да се подобри функционирането на вътрешния 

пазар; 

2. създаване на институционалната рамка в областта на 

киберсигурността, превенцията и противодействието на кибер атаките, 

насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между 

съществуващите органи и звена в публичната администрация; 

3. предвижда се създаването на нови компетентни органи, като 

Национално единно звено за контакт, регламентира се управлението и 

организацията на националната система за киберсигурност, Националния 

координатор по киберсигурност, секторни екипи за реакция при инциденти в 

киберсигурността (ЕРИКС), както и Национален ЕРИКС, предвижда се и 

създаването на обновена Национална стратегия за киберсигурност[101], 

регламентират се въпросите за междуинституционална взаимосвързаност и 

сътрудничество; 

4. регулацията на мрежовата и информационна сигурност на 

административните органи, изискванията към тях да осигуряват и отговарят 

за мрежовата и информационната сигурност на използваните от тях 

информационни системи, също така изискванията и стандартите за 

сигурност, на които трябва да отговарят информационните системи за 

въвеждане, изпращане, обработка, достъп, обмен, съхраняване и архивиране 

на данни, както и общите мерки за сигурност, които трябва да предприемат; 

5. статута и функционирането на операторите на съществени услуги 

(ОСУ); 
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6. националните компетентни органи (НКО), които разполагат с 

всички необходими правомощия и средства за оценяване на това дали 

операторите на съществени услуги изпълняват задълженията си; [125] 

След оценка на вариантите по няколко критерия предсти извеждане на 

най-подходящият за страната модел. От получените резултати и направените 

в последствие анализи и преглед на нормативните документи може да 

направим следните изводи: 

(1) Националната ни система за  киберсигурност е изградена като 

йерархична структура,съгласно влезналия в сила нов закон за 

киберсигурност. 

(2) Липсват методология и правила и норми  за привличане на 

публични-частни отношения и взаимодействие  бизнес организации 

(доставчици на решения и услуги за киберсигурност) 

(3) Не се открива на този етап от развитие, функционална гъвкавост 

при реакции в мирно и военно време. 

(4) Не са изградени  комуникации с други организации и съюзи  

(5) Кибероперациите са на ниво киберзащита на определени 

правителствени системи и няма възможност водене на военни кибер 

операции. 

 

2.7. Изводи от втора глава 

(1)  НАТО притежава киберспособности върху собствените мрежи. 

Съществуват интерфейси със държавите членки със ЕС ,но отговорностите 

на НАТО се ограничават само до операции провеждани от Съюза за ползване 

на колективни способности за киберотбрана, но при конкретни условия и не 

се предвижда защита на национална КИС. 

(2) Архитектурата на системата за киберсигурност на НАТО се 

доближава в максимална система  до архитектурата националната система за 

киберсигурност на  САЩ. 

(3) Системата за киберсигурност  на ЕС се ограничава основно в 

създаването на регламенти. Отговорност за изпълнението им носят 

националните държави. ЕС има добре изградени интерфейси към НАТО и 

държавите – членки с което се постига добра степен на информираност.  
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Т р е т а   г л а в а 

 

ПОВИШАВАНЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

КИБЕРСИГУРНОСТ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И В СИСТЕМАТА НА 

МО И БА 

 

Като член на НАТО и ЕС, България има възможност да черпи от опита 

на партньорите си и да прилага техните достижения – още повече, че тези 

партньори са сред нациите, напреднали значително в кибернетичната 

сигурност, в сравнение с останалия свят. 

В процес на разработване са регламентиращи документи и се изграждат 

специализирани ведомствени органи, както и връзките между тях. 

Ангажираните ведомства - Министерство на отбраната (МО)[92], 

Министерство на вътрешните работи (МВР)[93], Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)[94], и 

Държавна агенция „Национална сигурност “ (ДАНС) [5] - работят паралелно 

по отделни аспекти на киберотбраната, включително към различни 

организации (НАТО или ЕС). 

 

 

ДАЕУ

ПРАВИТЕЛСТВО НА 
БЪЛГАРИЯ

ДАНС
НАЦИОНАЛЕН 

КООРДИНАТОР

CERT BULGARIA
СТР КИС

МО NCIA

ЦЕНТЪР ЗА 
КИБЕРОТБРАНА

EU CERT ЕС

NATO

CERT 
HUNGARY

US CERT
ВЪНШНИ 

ОРГ.КИБ.СИГ

 Фигура III.1. Архитектура, връзки и структури на системата за         

киберсигурност на България 
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Към настоящия момент няма съществуващ единен принцип на 

взаимодействие при киберинциденти и инциденти в мрежовата и 

информационната сигурност, както и цялостна система за взаимодействие на 

междуинституционално ниво и с останалите държави членки на ЕС в случаи 

на киберинцидент с трансгранично значение и измерение. 

Сега действащата нормативна уредба се характеризира с разпокъсаност 

и е непълна. Срещат се определени опити за регулация в Закона за 

министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция 

„Национална сигурност“, Правилника за прилагане на Закона за Държавна 

агенция „Национална сигурност“, Закона за противодействие на тероризма, 

Закона за електронното управление, Закона за електронните съобщения, 

Наказателния кодекс, Наредбата за общите изисквания за мрежова и 

информационна сигурност.  

Друг важен проблем е наличието на многобройни комуникационни и 

информационни системи в различните критични сектори, което е 

предпоставка за липсата на сигурност и устойчивост. Когато системите не са 

проектирани и реализирани съобразно изискванията за сигурност,  

добавянето на „кръпки“ или защитни стени е само частични и временна 

мярка. При проектирането и реализацията на мрежи и информационни 

системи следва да се спазват съответни унифицирани технически стандарти 

за сигурност и взаимна свързаност, тъй като устойчивостта не може да е 

частична. Такъв подход предоставя възможности за реализиране на модерни 

комуникационни и информационни системи, както в публичния, така и в 

частния сектор, системна и цялостна модернизация.  

Членството в ЕС поставя конкретни изисквания и по отношение на 

киберсигурността и нейния мениджмънт. В този контекст съгласно 

методически указания (WP2006 / 5.1 (CERT - D1 / D2)[77] от Европейската 

агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) е създаден 

Национален център за действие при инциденти в информационната 

сигурност ниво 5, т.нар. CERT BULGARIA [97], със задачи за: 

•  правителствен център при вътрешни киберинциденти; 

•  споделени отговорности при международни киберинциденти; 

•  защита на информацията и технологичните активи; 

•  ограничаване прякото влияние на киберинцидентите в сигурността на 

информационното общество; 

•  оценка и помощ при възстановяване от инциденти; 

•  акумулиране и предоставяне на техническа информация; 

•  провеждане на изследвания, извършване на обучение.  

Националният център се явява точка за контакт с ENISA, Центъра на 

НАТО за реагиране при компютърни инциденти NCIRC, както и с други 

структури. Създаден е и електронен портал за киберсигурност на Българската 

академия на науките към националната лаборатория по компютърна 

вирусология. 
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Министерството на отбраната разглежда киберзаплахите като постоянно 

глобално предизвикателство и заплаха за сигурността. За целта са 

предприети: 

•  всеобхватен подход за модерно мрежово взаимодействие и 

недопускане на кибератаки; 

•  водене на последователна национална политика; 

•  национален център за реагиране при компютърни инциденти; 

•  разработване на програма и план за изграждане на способности за 

киберотбрана с връзка с текущите инициативи на НАТО, като „Интелигентна 

отбрана “ (Smart Defence) и на ЕС – „Обединяване и споделяне “ (Pooling and 

Sharing); 

•  изграждане на способности на военнотехническо ниво. 

ДАНС също има ангажименти в областта на киберзащитата, като поема 

от МВР отдел „Киберпрестъпления “ и също е точка за контакт с ЕС. 

 

В киберсигурността и киберотбраната на различни степени и нива 

са привлечени МО, МТИТС, МВР, ДАНС, ДАЕУ и др. Това се обуславя най-

вече от липсата на: 

•  единна национална позиция по въпросите на киберотбраната;  

•  координиращ орган за национален мениджмънт;  

•  главен национален център за киберотбрана;  

•  разнородни ведомствени позиции; 

Активизиране на усилията на национално равнище е отбелязано на 

Консултативния съвет по национална сигурност (КНСС, 14.04.2016 г.)[98]. 

Изведени са и конкретни слабости: липсата на единен подход, включително 

политики и стандарти; минимални критерии за сигурност; изоставане от ЕС и 

НАТО при неизпълнение на поети ангажименти за колективната сигурност; 

администриране на остарели операционни компютърни системи и

 нелицензирани   приложения, в   това   число   при   стратегически 

обекти / критична инфраструктура; недостатъчна компютърна компетентност 

и култура и др. 

Непрекъснато повишаващата се зависимост от информационните 

технологии и широкото навлизане на автоматизираните информационни 

системи в процеса на планиране и управление на МО и БА налага 

изграждането и поддържането на адекватни способности за киберзащита. 

При изграждането на отделните звена от специализираната архитектура 

се препоръчва първоначално определяне на функциите и обхвата на 

дейностите им. На следващия етап се определят структурата и 

организационният модел, чрез който да се изпълняват специфичните 

функции. 

Специализираните способности за киберзащита включват 

специализирани екипи (Incident Response teams) с основен и допълнителен 
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състав, които са и т. нар. точки за контакт (Point of Contact – PoC), както и на 

национално с РoС на ниво ведомства; звено за подготовка и обучение; звено 

за научно-техническо осигуряване. 

 

Така анализираната система за киберсигурност на национално ниво се 

характеризира ; 

1. Системата е йерархично организирана 

2. Взаимодействието се осъществява на централно ниво от 

Министерски съвет и CERT BULGARIA  

3. Не съществуват на този етап механизми и норми които биха 

спомогнали за изграждането на публично – частно партньорство   

4. Връзката с външни киберсистеми се осъществява през МС и през 

CERT BULGARIA.Има изградени точки само за консултации за ЕС през 

CERT BULGARIA и НАТО – през МО и NCIA. 

5. Не е предвидена адаптация в условията на киберкризи и 

инциденти. 

Всичко това представя съществуващата система на национално ниво 

като недостатъчно ефективна по отношение на: 

1. Недостатъчно ефективно е взаимодействието между органите на 

киберсигурност на национално ниво ( напр. взаимодействието между  

ведомствените структури и ДАНС – се реализира чрез МС или 

консултативно през CERT BULGARIA) ; 

2. Взаимодействието с външни структури е утежнено – НАТО чрез 

МО и на ниво МС с CERT BULGARIA и EU CERT; 

3. Eдин от очевидните начини за определяне на организационно 

ниво във всяка архитектура е формулирането на специфични свойства като: 

(1) Свързаност на архитектурата с други системи ; 

(2) Възможност за без йерархичен обмен на информация; 

(3) Възможност за адаптиране на архитектурата при промяна на 

средата; 

(4) Възможност на включване на допълнителни елементи в 

архитектурата; 

По така представените условия можем да ги определим като качествени 

критерии за оценка на степента на адекватност на системата за 

киберсигурност на всяка една от разгледаните архитектури до този момент: 

САЩ , Германия, Русия, ЕС,  НАТО, България. 

Оценката може да се извърши качествено като целта на подобна оценка 

е сравняване на представените архите. По посочените критерии резултата е 

представен в таблица номер III.1.  
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Таблица III.1. Сравнителен анализ на разглежданите архитектури 
 

 САЩ ГЕРМАНИЯ РУСИЯ НАТО ЕС БЪЛГАРИЯ 

1.Свързване с 
други системи 

+ + - + + + 

2.Възможност за 
без йерархичен 
обмен на 
информация 

+ - - + - - 

3.Възможност за 
адаптиране на арх. 
при промяна на 
средата 

+ - - + - - 

4.Възможност за 
включване на 
допълнителни 
елементи 

+ - - + + - 

Всичко 4 1 0 4 2 1 

 

От резултатите се вижда ясно ,че организационното ниво на системата за 

киберсигурност на България намира на едно от последните места. 

Мениджмънтът на риска в областта на киберзащитата предлага 

възможности за превенция и минимизиране на последиците от кибератаки. 

Той представлява комплекс от дейности за управление на процеси, 

предприемани от органите за мениджмънт на киберсигурността, насочени 

към идентифициране и контрол на критични информационни събития. 

 

ВЦКО – Военен Център за Киберотбрана. 

Основно този модел се дефинира като – Обособено специализирано 

звено на защита срещу неоторизирани действия в рамките на компютърните 

мрежи, включително наблюдение, разкриване, анализ, (като тенденции и 

модели на анализ), и дейности при реагиране и възстановяване при 

киберинцидент/и във военните комуникационни мрежи и информационни 

ресурси. 

Съществуват в различни държави различни съкращения и обозначения 

на такъв КЦ. 

•  Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 

•  Computer Incident Response Team (CIRT) 

•  Computer Incident Response Center (or Capability) (CIRC) 

•  Computer Security Incident Response Center (or Capability) (CSIRC) 
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•  Security Operations Center (SOC) 

•  Cybersecurity Operations Center (CSOC) 

•  Computer Emergency Response Team (CERT1). 

В професионалните среди най-често и коректно се използва термина 

CSIRT. 

Термина ВЦКО е събирателно понятие не само за самото място/сграда и 

прилежащите му съоръжения, технологии, ресурси и екипи, управленски и  

съставен от анализатори по сигурността, анализатори на глобално и локално 

анализиране, риск анализатори, киберинженери, администратори на 

дейности/отговори (respond to), докладване (reports on), и предотвратяване на 

инциденти свързани с киберсигурността 

 

Мащаби на киберцентъра  

Във БА и МО съгласно нормативните актове ,  Министърът на отбраната 

провежда държавната политика за защита и активно противодействие на 

кибер атаки и хибридни въздействия върху комуникационните и 

информационни системи и системите за управление на страната и 

въоръжените сили, като: 

(1) Изгражда, развива и поддържа способности за киберотбрана за 

защита на комуникационните и информационни системи и системите за 

управление на националната отбрана и въоръжените сили. 

(2) Организира координацията и взаимодействието във връзка с 

изпълнението на поетите ангажименти за колективна отбрана на споделеното 

киберпространство с Организацията на Северноатлантическия договор 

(НАТО) и Европейския съюз (ЕС). 

(3) МО съвместно с МВР, ДАНС и ДАЕУ разработва допълнителни 

изисквания и контролира тяхното изпълнение по отношение на планирането 

и реализирането на мероприятията за подготовка на киберотбраната и 

киберустойчивостта на страната в извънредно положение, военно положение 

или положение на война от държавните и местните административни органи 

и стратегическите обекти от значение за националната сигурност. 

(4) МО с МВР, ДАНС и ДАЕУ изгражда, развива и поддържа потенциал 

за защита и активно противодействие, адекватно на съвременните 

предизвикателства и заплахи в киберпространството. 

(5) МО координира, организира и провежда учения и тренировки в 

областта на киберотбраната в международен и национален формат. 

(6) МО интегрира киберотбраната като елемент от стратегическото 

планиране, плановете за изграждане на отбранителни способности и 

плановете за операции на въоръжените сили. 

(7) МО изгражда и развива капацитет и механизми за изграждане на 

киберрезерв чрез: 

- Използване на научно-изследователската, образователна система на 

страната и индустрията; 



36/57 

- Използване на възможностите, произтичащи от членството в НАТО и 

ЕС. 

 

3.1. Функции на киберцентъра  

(1) Мерки за постигане на способности, достатъчни, за да се гарантира 

високо ниво на сигурност на мрежите и информационни системи;  

(2) Създаването на институционална рамка в областта на 

киберсигурността чрез определяне на националните компетентни и 

специализиране органи в областта, както и техните функции и правомощия; 

(3) Определянето на операторите на съществени услуги (публичен или 

частен субект от сектор енергетика, транспорт, банков, инфраструктури на 

финансовия пазар, здравен, доставка и снабдяване с питейна вода, цифрова 

инфраструктура); 

(4) Посочване на задълженията на административните органи, 

операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги в 

страната;  

(5) Предприемането на подходящи и пропорционални технически и 

организационни мерки за управление на Киберрисковете за сигурността на 

мрежова и информационна сигурност; 

(6) Уведомяването без неоправдано забавяне на екипа за реакция при 

инциденти с компютърната сигурност (ВЦКО за киберинцидентите, 

включително и тези които имат значително въздействие върху 

непрекъснатостта на предоставяните от тях съществени услуги); 

(7) Повишаването на нивото на киберзащита на потребителите и 

организациите в бизнес сектора и индустрията; 

(8) Подобряване координацията и сътрудничеството на национално, 

европейско и международно ниво между органите и ведомствата, които 

отговарят за сигурността на киберпространството;  

 

3.2. Оперативни цели на киберцентъра 

(1) Организацията, управлението и контрола на киберсигурността, 

определянето на компетентните органи в областта на киберсигурността, 

както и техните функции и правомощия, регламентирането на дейностите по 

предприемане на необходимите мерки за постигане на високо общо ниво на 

сигурност на мрежите и информационните системи, като един основен стълб 

на киберсигурността, така, че да се подобри функционирането на вътрешния 

пазар; 

(2) Създаване на институционалната рамка в областта на 

киберсигурността, превенцията и противодействието на кибератаките, 

насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между 

съществуващите органи и звена в публичната администрация;  

(3) Предвижда се създаването на нови компетентни органи, като 

Национално единно звено за контакти, регламентира се управлението и 
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организацията на националната система за киберсигурност, Националния 

координатор по киберсигурност, секторни екипи за реакция при инциденти в 

киберсигурността – СЕРКИ, както и Национален ЕРКИ. Регламентират се 

въпросите за междуинституционална взаимосвързаност и сътрудничество; 

(4) Регулацията на мрежовата и информационна сигурност на 

административните органи, изискванията към тях да осигуряват и отговарят 

за мрежовата и информационната сигурност на използваните от тях 

информационни системи. Изискванията и стандартите за сигурност, на които 

трябва да отговарят информационните системи за въвеждане, изпращане, 

обработка, достъп, обмен, съхраняване и архивиране на данни, както и 

общите мерки за сигурност, които трябва да предприемат. 

 

ВЦКО могат да варират от локални, до големи по мащаб 

правителствени военни координационни центрове. Основните мисии на 

типичен ВЦКО обикновено включва следните дейности и  елементи: 

(1) Предотвратяване на инциденти свързани с киберсигурността чрез 

проактивна дейност: 

•  Непрекъснат анализ на заплахите;  

•  Мрежови и Host’s сканиране за уязвимости; 

•  Проактивна защита и противодействие;  

•  Политики за сигурност и архитектури на защити. 

(2) Наблюдение, откриване и анализ на потенциалните 

атаки/прониквания в реално време и чрез historical тренд на източници на 

данни, свързани със сигурността. 

(3) Реакция / Отговор на потвърдените случаи, чрез координиране на 

ресурси и насочване на използване на навременни и подходящи мерки за 

противодействие. 

(4) Предоставяне на информация за ситуацията и отчитане на 

състоянието на киберсигурността (зададени мерки и метрики със специални 

документи и правила), инциденти, и тенденциите в противниковото 

поведение на съответните правителствени организации. 

Според приетата дефиниция на NATO Excellence Center of Cybersecurity 

- Event/Събитие е “Any observable occurrence in a system and/or network. 

Events sometimes provide indication that an incident is occurring” (e.g., an alert 

generated by an ID or a security audit services).- превод на български.език- 

„(Всяко наблюдавано събитие в система и / или мрежа. Събитията понякога 

показват, че се случва инцидент “(напр. Сигнал, генериран от 

идентификационен номер или услуги за проверка на сигурността).“ 

Едно събитие е нищо повече от сурови необработени данни. 

Анализирането на това събитие отнема известно време, обикновено с 

помощта на специализирани инструменти и експертизи, за да се установи 

дали по-нататъшни действия с него  е оправдано да се провежда. 
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По какъв начин може в такава ескалация да предвидим и определим кое 

киберсъбитие  заслужава  незабавна реакция и кое може да изчака известно 

време? 

В ВЦКО обикновено се определя група от служители, определени да 

сортират сигналите в реално време, както и група, която обработва реалните  

телефонни обаждания от потребители и други рутинни задачи. Тази група 

често се нарича  по-нататък Ниво1/Tier 1. Ако Ниво/Tier 1 определя, че 

сигнал достигне някаква предварително зададена метрика, неговия случай 

може да се  ескалира до Ниво2/Tier 2. Този праг може да се определи в 

зависимост за различни видове потенциални заплахи, които са дефинирани 

предварително в политиките за сигурност. Обикновено продължителността 

на времето Ниво1/Tier 1 трябва да разгледа за всяко киберсъбитие в 

интервала между 1 и 15 минути. Това зависи от ескалация на политиката на 

ВЦКО. 

Ниво2/Tier 2 екипите приемат случаи от Ниво1/Tier 1 и извършват по-

задълбочен анализ, за да се определи какво всъщност се е случило, доколкото 

е възможно, като се предвидят на разположение достатъчно време и данни, 

както и дали е необходимо по-нататъшно действие/ескалация. Преди да се 

вземе това решение, може да отнеме седмици, екипите  да се съберат и да се 

запознаят с всички необходими данни, за да се определи степента и тежестта 

на събитието. Защото Ниво2/Tier 2 тима не е отговорен за мониторинг в 

реално време и е с персонал от  по-опитни старши анализатори. Това ниво 

обикновено отговаря дали е налице вече регистриран потенциален 

киберинцидент. 

Някои ВЦКО имат изградени добри практики които разпределят 

ресурсите от един или повече от своите собствени секции (някои пъти, 

включително Ниво2/Tier 2), за да се търсят всички неструктурирани 

показатели на киберинциденти, които са вън от страната на обхвата на 

Ниво1/Tier 1 задължения. Практиката показва, че много случаи, произтичат 

от не-рутинни индикатори и анализи, които Ниво1/Tier 1 екипите не са в 

състояние да видят и обработят, а екипите от  Ниво2/Tier 2 успяват да 

идентифицират. В големи по структура и обхват ВЦКО, тези екипи работят 

съвместно, за да открият и оценят правилно  разпределението на 

подозрителни или аномални активности на различни мрежи и киберсъбития, 

които са избрани в съответния стек. 

За да се определи естеството на атаката, ВЦКО често трябва да 

изпълнява високоразвити специализирани анализи на артефакти, като 

например изображения на твърдия диск  или улавяне на пълни сесии пакети 

(PCAP), или част от код на зловреден софтуер, събрани в подкрепа на даден 

киберинцидент. 

В точно определени случаи, трябва да бъдат събрани и анализирани по 

законосъобразен начин съдебни доказателства. В такива случаи, ВЦКО 

трябва да спазва по-голяма взискателност и повторяемост в процедурите си, 
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отколкото иначе би било необходимо и да действа законосъобразно, 

спазвайки стриктно предписаните правни правила и поредността на 

процедурите, описани в НПК. 

Когато признаците на кибератака се разбират достатъчно добре, при 

добро и ясно четене на IDS запис, кибератаката може да бъде предотвратена 

in-line, като  хост системата за предотвратяване на прониквания (HIPS) или 

системата за предотвратяване на прониквания в мрежата (NIPS) са настроени 

достатъчно добре. Този тип системи автоматично се използват за 

предотвратяване на основните кибератаки, но степента, в която те могат да се 

автоматизират и да се дефинират правилата за анализът им,  е ограничен. При 

извършването на анализ с цел засичането на  сериозен киберинцидент, е 

препоръчително използването на човешкия ресурс, а не само на 

информационните системи или на АИ. 

Security Information and Event Management (SIEM) инструментите 

събират, съхраняват, корелират, и визуализират безброй свързани със 

сигурността на данните зависимости, подкрепят сортировката, анализа, 

ескалациите и дейностите по реагиране. IDS и системите за предотвратяване 

на прониквания (IPSS) са две от многото системи, с който се захранват SIEM. 

Сегашната перспектива на IDS / IPS технологии предполага, че те могат да 

бъдат необходими, но те със сигурност не са достатъчни, за откриване на 

сериозни киберинциденти. 

В ВЦКО не само анализират  данни от районите който са дефинирани за 

събирането на данни; той събира и информация от много различни външни 

източници. Тази информация се нарича киберразузнаване (Intel processing), и 

го включва в кибернетичното пространство на  новинарски емисии, 

обновяване на сигнатури, доклади за инциденти, заплахи от 3-ти страни и 

сигнали за уязвимости. Непрекъснато подаване на данни от 

киберразузнаването в инструментариума на  мониторинга на ВЦКО е от 

ключово значение, за да се поддържа връзка със другите структури на 

колективната система за сигурност. 
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• Други специализирани 
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Фигура III.2. Роля на ВЦКО при ескалация на кибер инциденти - модел. 

 

 

3.7.2. Действия и специализирани киберфункции  

- Мерките, взети за идентифициране на една предполагаема заплаха, 

преди пряката зависимост от инцидента да е разкрита. Тези действия са по- 

скоро от стратегически характер, те обикновено са трайни и влияят 

значително върху значителни части от дадена държава или регион. 

Примерите включват „кръпки“ за цял Windows домейн, име на домейн 

система (DNS), липсващи IP блокове за мрежи, принадлежащи на 

противника, Out-the-Box-цикъл за нулиране на паролата на потребители от 

правителствени или военни уеб портали или промяна на политиката по 

сигурността конфигурацията на дадени домейни. 

 

Таблица III.2. Списък от киберуслуги на ВЦКО 

 

Име Съдържание 

Реално време – Анализиране 

Информацио

нен Център 

Съвети, доклади за инциденти, както и искания за CND услуги от 

потребители, получени чрез телефон, електронна поща, ВЦКО 

уебсайт публикации, или други методи. 
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В реално 

време 

Анализи на емисии данни в реално време (като системни 

дневници и сигнали) за потенциални киберпосегателства. След 

определен праг на време, данните за предполагаеми инциденти са 

ескалирали до анализ на инцидент и екипен отговор за по-нататъшно 

проучване. 

Разузнаване и тенденции 

Киберразузн

аване – 

Създаване 

Събиране, обработка и анализ на докладите от 

киберразузнаването и киберпроникването. Материалите се проверяват 

за информация, която изисква отговор от ВЦКО. Киберразузнаването 

може да координира ВЦКО, доставчици, новини и медийни сайтове, 

онлайн форуми, както и списъци за разпространение на  имейли, 

новини и т.н. 

Синтез, обобщаване и разпространение на доклади от 

киберразузнаването и киберинструкциите като седмичен или месечни 

бюлетини или нерутинни бази за събиране на информация. 

Авторството на нови отчети на киберразузнаване, въз основа на 

първични изследвания, извършени от ВЦКО. Например анализ на 

нова киберзаплаха или киберуязвимост, която по-рано не е 

идентифицирана другаде. 

Извличане на данни от киберразузнаването и синтезиране на нови 

явления, като по този начин се създава ново  съдържание. 

Тенденции 

Дългосрочен анализ на събития и  данни, събрани злонамерени 

софтуери , както и  доказателства за злонамерени или аномални 

активности. 

Оценки на 

заплахите 

Оценка на заплахите, произтичащи от различни участници срещу 

организацията, нейни групи или линии на бизнес, в сферата на 

киберсигурността. Често се извършва в координация с други 

заинтересовани страни. 

 

 

3.1. Мащаби за изпълнение на оперативни задачи по защита и 

превенция на киберзаплахи 

Описана е методика за интегриране на ВЦКО посредством изграждане 

на специални нива и специални методологии,  с различни по структура и 

състав бази данни, но с обща област на приложение. Разработени са модели 

на дейностите на процеса на интегриране на информационни системи за 

командване и управление посредством обмен на форматирани съобщения и 

на процеса за съпоставяне на описанията на данните при интегриране 

посредством програмен шлюз. Доказана е адекватността, пълнотата и 

непротиворечивостта на представените модели с използване на апарата на Е-

мрежите. Основни точки са : 

•  Мониторинг в реално време и сортировка (Ниво1/Tier 1); 

•  Анализ на инциденти, координация и реагиране (Ниво/2Tier 2 и по-

горе); 
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•  Киберразузнаване - събиране и анализ на специфична информация; 

•  Настройки на сензорите и управление  ВЦКО инфраструктура O & M; 

•  ВЦКО инструменти за  инженеринг,внедряване и офанзивни 

оперативни дейности. 

 

 Локални ВЦКО 

Локалните ВЦКО, са в диапазона от пет до 20 души, често намират 

сравнително прост подход за организиране на техния персонал. Това е така, 

защото с малко хора, има сравнително лесно разпределени субордационни 

модели и роли и има няколко позиции, които не включват анализаторска 

работа на пълен работен ден. Един класически локален ВЦКО ще включва 

две или три секции: 

Ниво1/Tier 1.  

Включва анализатори, които извършват рутинни задължения като 

гледане на IDS (Intrudion Detection System)  или SIEM (Security Information 

and Event Management) конзоли, събиране на киберновини и пресяване на 

телефонни обаждания от съставните централи 

Ниво2/Tier 2. 

Изпълнява всички по-задълбочени анализи на инциденти прехвърлени 

към него от Tier 1  

Система за приложение.  

Поддържа ВЦКО системи и сензори, които могат да включват 

проектиране и внедряване на нови възможности. 

Повечето ВЦКО с този размер им е трудно да менижира Ниво2/Tier 2 

киберанализатори. В допълнение, има много инциденти, които произтичат от 

дейност, която не попада в случаите на структурирано използване и 

делигиране на Ниво1/Tier 1 ниво. Ако това не се коригира, ВЦКО - вероятно 

ще страда от стагнации и повишени рискове.  

 

Правителствен ВЦКО 

 Правителствените ВЦКО са с разширен набор от възможности и 

пълноправно  разделение на ролите и отговорностите. След нашето 

дискутиране на локален ВЦКО от предишния раздел, се добавят следните 

характеристики: 

(1) Ниво1/Tier 1 се фокусира върху (real-time) киберсъбития в реално 

време и предупрежденията в сензорна конзола (и) на SIEM. 

(2) Ниво2/Tier 2 се фокусира върху управлението на инциденти, 

свързани със сериозни киберрискове, независимо от това дали тя отнема 

часове или месеци 

(3) Нов раздел - който е отговорен за разглеждането на 

киберразузнавателната информация и анализирането на същата -  дейност, 

която може да се измерва с месеци и години. Този вид се обозначава с Ниво 

5/Their 5. 
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(4) Добавят се нови възможности за киберанализи/социално  

инженерство на бази данни и информационни системи. 

(5) O & M  инженеринг на ВЦКО системи са разделени на отделни 

групи под една дирекция -  Системи „Life Cycle." 

(6) Отделни оператори - един или двама души, посветени на всяко 

едно от най-важните сензорни пакети и SIEM. 

(7) При достатъчно големи ВЦКО съществува и комитет на 

управлението. 

(8) Възможност за определяне на командири за средно ниво във 

всяко функционално звено. 

(9) Допълнителен отдел за финансиране и 

бюджетиране,допълнителни административни нива. 

(10) Включването му като трета страна на защита – съгласно 

законовите разпоредби. 

 

Основни допускания, които разглеждаме в ВЦКО на МО на РБ: 

•  за периода на създаване на способности по киберзащита и 

последващото оперативно използване, България ще продължи да бъде 

пълноправен и лоялен член на НАТО и ЕС; 

•  икономическата среда в България и света не би следвало да претърпи 

съществени качествени  промени за периода на изпълнение на договора/ите 

за модернизация? 

•  обхватът и сложността на задачите на способностите по киберзащита 

ще се запазят и/или разширяват; 

•  ще се засилва необходимостта от оперативна съвместимост. 

Необходимото оразмеряване и дефиниране на процеси и състояния на 

Центъра, както и времевите изисквания,за краткост са определени като Теми. 

Ето и кои са те: 

•  Увеличаването на натовареността на всички хардуерни ресурси при 

използваните политики за сигурност;  

•  Възможност за предварително тестване на системите и оптимизиране 

броя на използваните лицензи за скъпоструващ софтуер;  

•  Използването на нови, по-гъвкави технологии за контрол на 

сигурността на информацията;  

•  Многократно по-високата надеждност и сигурност на защитата на 

оборудването;  

•  Редуциране на разходите за хардуер чрез използване на виртуализация; 

•  Унифицирането на хардуерните решения за еднотипни задачи; 

•  унифициране на разнообразието от хардуерни средства чрез анализ на 

риска за информационна сигурност унифициране на разнообразието от 

хардуерни средства. 

Разбира се, в моето изследване и разработки Центъра на МО трябва да 

покрива и следните външнополитически нужди/изисквания: 
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•  Представя страната ни като надежден партньор, изпълняващ поети 

ангажименти и международни споразумения; 

•  Осъществяване на преки контакти със структури на национално ниво, 

НАТО и ЕС в областта на киберзащитата и своевременен обмен на 

информация за заплахи и способи за защита; 

•  Повишаване на отказоустойчивостта и защитеността на КИС и НАТО 

мрежи; 

•  Осигуряване наличността, целостта и защитата на информацията 

обработвана в КИС, съответстваща на нивото й на класификация; 

•  Осигуряване на доставянето и управлението на услугите в КИС, под 

въздействието на злонамерени действия и атаки в киберпространството; 

•  Създаване и поддържане на  екип с висока специфична професионална 

подготовка, който може да бъде ползван при необходимост и в други 

международни и национални сектори/отрасли. 

Какви основни резултати се очакват от реализирането на тези Теми: 

•  Придобиване на способности за надеждна информационна сигурност и 

киберзащита на критичните комуникационни и информационни системи. 

•  Комплексното изпълнение на всички фази ще доведе до успешно 

изграждане на способности за отговор на киберинциденти в рамките на 

Министерството на отбраната. 

 

Локация на ВЦКО 

ВЦКО на МО трябва да бъде разположен при определени изисквания за  

стриктни условия(108], но при всички случаи трябва да в затворена 

охраняема строго зона с различни нива на сигурност и допуск за различните 

нива. 

Ниво2/Tier 2 

Някои от киберанализаторите на място може да демонстрират умения, 

достойни за работа в  Ниво2/Tier 2, или управление на цифровите сигнатури. 

•  работни станции или терминали към ВЦКО са силно засекретени 

виртуална частна мрежа (VPN), както и да се гарантира, че чувствителни 

ВЦКО материали е под строго физически контрол/охрана. 

•  Използва се и  възможността за дистанционни тънки клиенти със 

силна автентификация при отдалечен достъп на специфични потребители. 

Следва се модела „follow the Sun” на работа – 24х7х365 – при този 

случай непрекъсваемостта на работа не трябва да спада под 99,999% на база 

годишно време. 

ВЦКО обикновено се считат за ефективни, ако те имат способността, 

както да откриват инциденти, така и да имат възможност за преки мерки за 

противодействие. Събирането на тези роли заедно изисква добре написан 

закон или правилник и в подкрепа на политиките на Националната 
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концепция за киберсигурност. ВЦКО трябва често се отнасят към 

официалната доктрина на Държавата. 

В нашето изследване ще се съсредоточим основно върху следните 

доктрини: 

Настоящият модел е разгледан в изпълнение на: 

•  Изпълнение на Национална програма „България в НАТО и 

Европейската отбрана 2020“ – Кибер защита; 

•  План за развитие на въоръжените сили на Република България; 

•  Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната до 

2020г.; 

•  Бяла книга за отбраната и ВС на Р България; 

•  Стратегия за национална сигурност на Р България;  

•  Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия; 

•  Стратегическа концепция на НАТО 2010, приета в Лисабон; 

•  Концепция на НАТО за киберзащита; 

•  Политика на НАТО за киберзащита и план за действие ; 

•  чл. 22, т.11а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (ЗОВСРБ) ; 

•  Закона за електронно управление и Наредбата за общите изисквания за 

оперативна съвместимост и информационна сигурност, за публичните мрежи 

и интернeт ; 

•  ЗЗКИ, Наредба за криптографска сигурност на информацията и 

Наредба за задължителните общи изисквания за сигурност на АИС или 

мрежи в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана 

информация, за класифицираните мрежи ; 

 В рамките на държавните политики относно Стратегията за 

Киберсигурност, МО е необходимо: 

• Да разположат, работят и поддържат активни и пасивни възможности 

за мониторинг, както и на мрежите на крайните хостове. 

• Проактивно и реактивно да се сканират хостове и мрежи , 

конфигурации за сигурност, статусите на уязвимости 

•  В ВЦКО с одобрение на оперативния мениджър,се координирaт или 

директно се прилагат мерки за противодействие (включително и 

прекратяването на мрежови ресурси) срещу системи и потребителски 

акаунти, участващи в инциденти, в координация с собствениците на системи 

и мрежи. 

•  Отговорят директно на потвърдени инциденти, в сътрудничество със 

съответните страни/орторизирани органи. 

•  Съберат, задържат и анализират артефакти като одит лог на данни, 

медийни образи (от твърди дискове, преносими носители, и т.н.), и трафични 
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данни от даден район или IT система, за да се улесни анализа на инциденти 

съгласно законовите рамки. 

Освен политиките, които пряко активират функционирането на ВЦКО , 

има редица други правителствени политики, които трябва да се вземат под 

внимание: 

IT и политики за киберсигурността, които позволяват ефективни 

операции за киберсигурност. Във ВЦКО трябва да помисли за повлияване 

или предоставяне на коментар върху тези политики или ако те са създадени: 

•  Оторизиране на ВЦКО и на одиторите, на недвусмислена възможност 

да наблюдават и да запазят в тайна  всички дейности на всички системи и 

мрежи в дадения район/страна. 

•  Употреба на системите - правила за ползване системите на поведение, 

включително ограничения върху интернет и социалните медии ,употреба на 

специалните сайтове и оторизиран софтуер за определените райони 

•  Инструкции за управление и защита на видовете информация, 

протичащи в рамките на наблюдаваната мрежа, включително и на лична 

информация, здравни данни, финансова и националната информация,досиета 

и т.н друга чувствителна информация 

•  Вътрешно разрешени портове и протоколи: изброяване на портовете и 

протоколите които са разрешени и съответно забранени 

•  Преброяване на портове и протоколи, позволени от устройства чрез 

външни граници, като например чрез демилитаризирана зона (DMZ), за 

други  партньори и/или към Интернет 

•  Описващи протоколи и правилници, както и  DNS записи 

•  Правила, които управляват как служителите могат да си 

взаимодействат с регламентирани мрежи, приложения и данни, с лично 

притежавано IT оборудване и мобилни устройства (ако са разрешени) 

•  Одобрени ОС, приложения и системни ресурси: Общо одобрени 

списъци ОС, приложения и референциите на системата- домакин на всеки 

тип-настолни компютри, лаптопи, сървъри, рутери / ключове, и други 

устройства 

Упълномощени трети страни – (ДАНС„НАП„МФ„ДАР[1] и 

т.н)Упълномощено от трети страни за сканиране: Правила за уведомяване на 

ВЦКО, когато друга организация желае да извърши регламентирани 

дейности във военния ВЦКО. 

 

3.2. Услуги, които ще спомогнат за укрепване на кибернетичните 

възможности на МО 
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Информационни услуги 

ВЦКО могат да прехвърлят тази функция на “Help Desk” или NOC 

(Network Operation Center) Център за управление на мрежи.Във всеки случай, 

това помага да се дадат ясни критерии за  ескалацията и пътна карта (road-

map) до ВЦКО. Един друг вариант за операции извън 24x7 е да се насочи 

ВЦКО към определена горещата линия за мобилни мрежи/телефон или 

специализирани пейджъри. 

Мониторинг в реално време и анализи на инциденти.  

Тази способност е в основата на почти всички ВЦКО. В много големи 

координиращи ВЦКО, това ще добие малко по-различен вид. Вместо да се 

търсят най-суровите данни и получаване на информация от крайни 

потребители, на тези ВЦКО - вероятно ще получавате обаждания и сигнали 

за инциденти от други по-малки ВЦКО. 

Malware анализ / анализ на киберартефакти. 

Тези възможности са трудни за персонала в малки и средни ВЦКО по 

две причини: (1) трябва да има постоянен поток от инциденти, изискващи по-

задълбочен анализаторски поглед, селектиране, или правни действия, и (2) 

персонал, квалифициран да направи това,  би трябвало да са експерти със 

сериозен опит. 

Отговор “In-Site” 

Това е функция на това дали има подходящ организационен модел на 

ВЦКО и как той включва  елементи на вътрешния разпределен модел и 

външните зони. 

Управление на сензорите  

Ако ВЦКО разполага със собствен сензорен парк от оборудването за 

мониторинг (например, мрежа или хост IDS / IPS), настройките трябва да 

бъдат правилно конфигурирани, вътрешната активност трябва да се 

балансира от анализаторите.  

Инструмент за инженерство и разгръщане на действията.  

Уязвимости - оценка и тестване проникване.  

Във ВЦКО това е естественото място за настаняване и координиране на 

подобни  дейности. Той предоставя уникална база за засилено SA и повишава 

видимостта на ВЦКО като ресурс за военните системи и на персонала по 

сигурността.  

. Мрежово сканиране / картографиране на уязвимости.  

Тези възможности могат да се разглеждат като SUS-съдържаща 

информационни функции, а не CND или операции по 

сигурността.Впоследствие изборът да ги включат във ВЦКО, трябва да става 

на базата на всеки отделен случай и регламенти, одобрени от висш команден 

орган. 
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. Защита на крайни устройства (end point) / противодействие / 

контрапротиводействие.  

Тези възможности рядко се предлагат от ВЦКО, също обикновено се 

ограничават до ВЦКО с пълен отделен орган/постструктура.Тези 

способности водят до ответни контра/действия. 

Събиране на данни - одит, бази данни, създаване съхранение / 

одитното съдържание и управление. 

Често тези възможности се предоставят на 3-ти страни 

(телекоми,интернет доставчици и т.н) – и се разглеждат като странична 

полза.Но те трябва да отговарят на приетото национално законодателството и 

да са  хармонизирани и с Европейското законодателство в тази сфера. 

 

3.3. Възможности за развитие на ВЦКО 

Събиране на киберразузнавателна информация и анализ  

Киберразузнавателната информация е специализирана информация, 

която постъпва от сензорите и се изпраща за анализ към SIEM звената. 

Постоянно излагане на множество източници на кибератаки, ще обучават 

анализаторите да бъдат много по-добри в работата си, и ще им помогне да си 

усъвършенстват способностите и защитните си сили.По същество това е 

съвсем “прясна“, необработена специализирана информация, постъпваща от 

различните интернет пространства. 

 

Анализи на инциденти, блокиране на злонамерен софтуер  

 SIEM и различните нови методи за кибератаки дават на анализаторите 

способности да изготвят анализаторски разузнавателни доклади, базирани на 

анализите на тази информация.Опитът,практиките и начините на обработка 

на тази информация, ще е полезна и на различните правоохранителни служби 

,които са в системата за национална сигурност. 

Известно е ,че в държавните институции често липсват ИТ специалисти 

със задълбочени нива на киберекспертизи. 

 

 Основните занимания на екипите са обобщени в следните точки: 

•  Избиране на потенциални посегателства от привидно доброкачествени 

сигнали от одитни пакети/бази данни или IDS сигнали, изграждане на нови 

инструменти и техники за компресиране на интензивни задачи в работа, 

която може да се постигне в една малка част от времето; 

•  Събиране на  коренно различни данни (например системни дневници 

или hdd изображения), изграждане на график на събитията, оценка на 

разпределението на потенциала на проникване; 

•  Разглеждане и анализиране на “по-фините знаци“, с инструменти за 

анализ на мрежовите протоколи за разпознаване на смисъла и значението на 

трафика, през всичките седем слоя на  (OSI) стека; 
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•  Разбиване части  от зловреден софтуер и формулиране на работни 

процеси  и анализиране на вероятните цели; 

•  Идентифициране на системни неправилни практики и конфигурации, и 

работа със собствените системи, за да може да се отстранят бъговете и да се 

внедряват най-добри практики; 

•  Поведенчески модели и влизане в“ обувките на противника“, гледане 

на структурата на мрежата и поддържане на мисия/и, и правилни преценки , 

когато има причина за киберрискове. 

Много е важно да се обмисли правилната колаборация между хора, 

процеси,технологии както и правилното дефиниране на киберрисковете. 

Намирането и поддържането на добри специалисти е един от най-

големите проблеми, пред които управлението на ВЦКО е изправено. В 

оперативна среда, а и в реалния живот, това е факт. Поддържане на старши 

анализатори е особено трудно, защото работодателите в частният сектор и 

особено във финансовите институции са склонни да заплащат много по-

добре и кибер талантите са винаги в недостиг. 

 

3.4. Достъп на/до Данни 

ВЦКО, които извършват пряко наблюдение на избирателни хостове и 

мрежи, трябва да са прочели достъп само до данните, съдържащи се в тези 

системи за проследяване и управление на активи (чрез директен достъп през 

конзола, бази данни, редовно сканиране, или комбинация от трите). 

В идеалният случай, тези системи ще предоставят изобилие от актуални 

данни за активите на Анализатора, включително: 

•  Името на хоста 

•  Media контрол на достъпа (MAC) адрес, IP адрес 

•  OS и версии 

•  Service Pack версии, инсталиран и работи софтуер, хардуерни данни и 

конфигурации, Системни настройки 

•  Дата на закупуване 

•  Лични данни на собственика, ако е приложимо 

•  Организация или сдружение, в случаи в които има сигнатури 

•  DNS име и евентуално създаване на карта на IP-та и хостове 

 

 

3.5. Допълнителна информация 

Скенерите за уязвимост също може да предоставят подобна 

информация; ВЦКО може да разгърне своя собствен инструментариум  за 

събиране на тази информация, тя може да се набере лесно и безплатно. 

За да се разбере топологията на IT организацията, ВЦКО обикновено се 

обръща към мрежовата/и карти. Различни карти на мрежата може да 
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изобразяват организацията при различни нива на абстракция. Някои от тях са 

съсредоточени върху малки подмрежи, мрежи in-site, и групи от мрежи. 

Обикновено такива карти ще предоставят информация за голям набор от 

активи като ключове за достъп на сървъри, с изключение на интернет 

периметри и DMZs, които обикновено са необходими само в отговор на 

даден инцидент. Други карти изобразяват организацията на много по-високо 

ниво: показват WAN топология, основни рутери, периметри и точки на 

присъствие (УОЗ). 

 

3.6. Кибер уязвимости – проблеми, действия и реакции 

От архитектурна гледна точка, скенерите за уязвимости приличат по 

функционални критерии много на мрежовите скенери. А потребителят 

взаимодейства със системата чрез централна конзола и командва един или 

повече разпределени скенери. Всеки скенер е разгърнат в логическа или 

физическа близост до целеви групи. С помощта на Windows домейн, 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), или пълномощията на 

специални системи, те тестват и сортират мрежови системи за 

конфигуриране на детайли, които да предоставят доказателства за тяхната 

кръпка/patch статус и други данни за конфигурацията, свързани със 

сигурността. Тези резултати се събират от сървъра за управление, записани в 

база данни, и предоставят на потребителя специализирана информация. 

Системата предоставя различни възможности за потребителя за дълбочината 

и обхвата на сканирането, което позволява, например, сканирането да се 

изпълнява само за някои уязвими места. 

3.6.1. Технологична специфика 

Специализираните скенири за уязвимости трябва да са отделно от 

друтите системи , защото те сканират крайния домакин за конфигурационни 

данни и оперират с не толкова сериозен фокус върху топологията на 

мрежата. 

Съществуват няколко инструменти, които са предпочитани от 

киберекспертите, като например Rapid7 Nexpose, Nessus, и eEye Retina 

Network Scanner. 

Скенери за уязвимости също могат да бъдат конфигурирани да се 

изпълни по-плитка, по-бърза процедура по сканиране само на  портове. Най-

популярната от които е Nmap. 

Скенерите за уязвимости са известни на специалистите с генерирането и 

на фалшиви положителни и фалшиви отрицателни резултати. Подобно на 

данни с активи, техните резултати могат да бъдат приведени в SIEM 

системата или система - пълноправно управление на активи. 

Важно е, че ВЦКО получават съответните одобрения (например, от 

Министър на отбраната) и предоставяне на заповед/разрешение. Тези 

сканирания могат да бъдат много разрушителни за съществуващите системи, 

както в мрежите на МО така и в правителствените мрежи - НАМДА 
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например. Те не могат да реагират в детерминирана зона по  начин да 

управляват рязко нарастналия мрежов трафик. 

 

3.6.2. Събиране на киберинформация – специфики на действията 

Един анализатор се нуждае от три неща, за да изпълни компетентно 

мониторинг на дадена мрежа: 

Първоначалният капацитет е като signature- или IDS-поведение 

базирани. Това включва възможността да се наберат персонализирани 

подписи и пълни подробности за подписване или поведение 

Записи NetFlow, които показват обобщение на съобщения до и от host-

товете 

Улавяне на пакети, за предпочитане пълната сесия, под формата на 

libpcap форматирани данни (PCAP). 

С всички тези три елемента, заедно с ефективни анализи ефективен 

работнен процес, анализаторът може да идентифицира правилно злонамерена 

активност и да определи дали по-нататъшни действия са оправдани. В 

идеалния случай, и двете събития- NetFlow и IDS сигнали- трябва да бъдат 

индексирани спрямо данните за PCAP, което позволява безпроблемни 

работни потоци за анализаторът. Малко решения могат да направят тези 

дейности заедно. Това принуждава във ВЦКО да се комбинират няколко 

различни продукти, и да се имплементира една и съща архитектура, често 

изключително сложна. Най-добри практики за повечето съвременни ВЦКО 

означават те ще се увеличат тези три пасивни системи с онлайн превантивни 

възможности, като например NIPS. 

 

3.7. Системи за детекция 

Хардуерни или софтуерни продукти, които събират и анализират 

информация от различни области в рамките на един или компютър/и или 

мрежи, за да се идентифицират възможните нарушения на сигурността, които 

включват както прониквания (атаки от „от-вън“) и злоупотреби (атаки „към“ 

организациите). 

Най-често сигнал от IDS се състои от следните области: 

•  Идентификация на Събитие - номер (ID); 

•  Дата и час (понякога чак до милисекунди), че сигнатурата съществува, 

източник и дестинация на IP; 

•  Източник и дестинация UDP или TCP порт, име Подпис и / или подпис 

ID, каква тежест е категорията на събитието; 

•  Текстово описание на сигнатурата или връзка към външна база данни с 

информация за подписване/сигнатури; 

•  Байтове, изпратени и байтове, получени за цялата мрежова сесия, 

допълнителна информация за контекста, включително специфичните за 
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протокола области като SNMP, SMTP, POP3, HTTP, FTP, SSL, или обща 

система за Internet File / сървър; 

•  Съобщението Block (CIFS / SMB). 

 

NIDSes идват в реализация на софтуерни пакети или хардуерни 

устройства. Те могат да се наберат подпис или аномалия методи за 

откриване, които обсъдихме по-горе, или, в някои случаи, комбинация от 

двете. NIDSes също могат да се инсталират между нападателя и целта, а не 

само за сигнализиране на злонамерена активност; тези системи са NIPSes. 

В ВЦКО обикновено ще имаме няколко NIDS или НИП сензори, 

разположени в големи възлови точки, като например мрежови периметри, 

интернет връзки, както и, в някои случаи, в най-големите опорни комутатори 

и маршрутизатори. 

 

 

Защитни 
стени

База Данни
Хранилища от IDS/

IPS аларми

Трафик от 
мрежови 

устройства

Пасивни 
мрежови IDS 

Скенери

Устройство, активно 
блокиращо атаки

Незащитен
а мрежа Защитена 

мрежа

Административна 
и мониторинг 

конзола

Вдигане на аларми
Командване
Управление

Сървъри
Компютри
 IPS агенти

Детектор с 
множество 

мониторингови 
свойства

HIPS
Събира информация

Открива и блокира Malware

Активни 
мрежови IPS 

 
 

Принципна архитектурна схема на работа на ВЦKO. 

 

 

3.8. Изводи от трета глава 

(1) Постигането на ефективен мениджмънт на киберсигурността в 

отбраната на  Р. България, изисква на първо място въвеждането на точни и 

ясни закони и нормативни правила, мерки и дейности, свързани и с 

обособяването на ВЦKO. 

(2) Функционирането на архитектурата за киберсигурността в 

отбраната на страната следва да бъде регламентирано чрез целеви държавни 
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политики, дефинирани задължения и отговорности, както и взаимодействие 

на национално и международно равнище. 

(3) Предложеният модел съчетава елементи, които са с висока степен 

на универсалност и приложимост, и предоставя опции за улеснено 

взаимодействие със специализираните звена на НАТО. При необходимост,  в 

модела могат да се извършват модификации в зависимост от модалностите и 

промените в стратегическата и регионалната обстановки (requirements 

driven), оказващи пряко влияние върху националната сигурност. 

(4) Ефективността на модела може допълнително да се повиши чрез 

прилагането на съвкупност от препоръки – подготовка/ползване на тесни 

висококвалифицирани специалисти, ползване на иновативни технологии, 

насърчаване на регионалното и международното сътрудничество, 

поддържане на пряк контакт с бизнеса и научните среди, прилагане на най-

добрите практики и препоръки на други държави. 

ДАЕУ
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БЪЛГАРИЯ
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НАЦИОНАЛЕН 
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CERT BULGARIA

СТР КИС

МО NCIA

ВЦКО

EU CERT ЕС

NATO

CERT 
HUNGARY

US CERT
ВЪНШНИ 

ОРГ.КИБ.СИГ

  

Фигура III.9. Архитектура, връзки и структури на системата на 

киберсигурност при криза 

 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключението са резюмирани основните приноси и резултати, 

постигнати в дисертационния труд. 
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В приложението (1) са дадени: стандарти и протоколи, прилагани в 

комуникационните мрежи и системи на НАТО, разпределени по нивата на 

OSI (Open Systems Interconnection ) модела, архитектурни продукти по 

DoDAF(The Department of Defense Architecture Framework) [64], методи, 

аналитични средства и техники за моделиране- накратко;  

Проектът на Изследването е доста обширен, а разработката е ограничена 

от гледна точка на обема: 

-  разгледани са няколко модела на ВЦКО; 

-  разработват се обобщени модели на процесите на ВЦKO, при което не 

се разглеждат конкретни параметри на софтуерните и хардуерните продукти, 

характеристиките, и тактико-техническите данни на новите цифрови 

средства и апаратури, и въпроси, свързани с физически елементи и 

механизми на системите за командване и управление; 

- разработването на модели и принципни положения се базира на 

некласифицирани данни за внедрени информационни системи в БА и НАТО.  

Основните резултати от Дисертацията ще се докладват и дискутират на: 

семинари на Института по отбраната, на отдел „Информационни системи за 

командване и управление” на Института по отбрана – МО, на международни 

научни конференции и в списание CIO. 

В литературата са посочени много характеристики на 

киберсигурността и нейното противодействие. Дадени са над 100 

определения за това явление и са изследвани философски, социални, 

политически, религиозни, етнически и други страни.  

 

Изводи 

Дисертационният труд е насочен към разглеждане на стратегическите 

аспекти на укрепването и засилването на информационните активи на БА и 

МО. Всички предвидени мерки и дейности на регионално ЕС и НАТО 

равнище обслужват зададените в изследването теми, които могат да бъдат 

диференцирани в следните точки: 

(1) Постигане на киберсигурност, която в последствие да прерасне в 

киберустойчивост: ключов момент при изграждане на среда за 

киберсигурност на регионално ниво и възможности за противодействие 

срещу киберпрестъпността е създаване на oбщи способности и процедури за 

ефективно взаимодействие. Съществен компонент на процеса по изграждане 

на завършен действащ проект от способности за киберсигурност са 

структурите на МО на БА;  

(2) Нарастване на степента на готовност за отговор на инциденти с 

киберсигурността: в основата на този приоритет стои разбирането за това, че 

киберсигурността представлява обща и споделена отговорност на страните от 
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ЕС и структурите на НАТО, на държавните институции, частния бизнес, 

академичната общност и отделните потребители; 

(3) Изграждане на оперативни способности за противодействие 

срещу кибератаки: в този аспект в стратегията за киберсигурност на ЕС се 

прави оценка, че правоприлагащите органи не са в състояние да 

противодействат по един достатъчно ефективен начин на кибератаките и 

киберпрестъпленията с помощта на традиционните методи и средства или 

поне не без комбиниране на традиционните методи и средства  със 

специфични инструменти, отговарящи на особеностите на този вид дейности. 

В изследването  се препоръчва да обърне внимание върху изграждането на 

специализирана структура и способности за противодействие срещу 

кибератаките, които освен всичко друго да предполагат достатъчно 

ефективно международно сътрудничество  

(4) Подобряване на координацията на ниво ЕС и НАТО при 

изграждане на среда за киберсигурност и противодействие срещу кибератаки 

и киберпрестъпления. 

(5) Постигане на оперативна координираност между всички 

участници в киберпространството с акцент върху проблемите на сигурността. 

Изследва се модела който участва в организационна мрежа със съответната 

техническа платформа, а именно Национална координационно-

организационна мрежа за киберсигурност, както и ВЦКО, който да 

взаимодейства  в рамките на Националния ситуационен център съгласно 

Закона за Киберсигурност; 

(6) Изграждане на специализирана система за управление при кибер 

кризи, която да бъде интегрирана част на Националната система за 

управление при кризи. Управленските процедури при възникване на кибер 

криза е предвидено да следват насоките от Европейските стандартни 

оперативни процедури за взаимодействие и модела за взаимодействие и 

управление при кризи на НАТО; 

(7) Постигане на високо общо ниво на мрежова и информационна 

сигурност във всички сегменти на кибер пространството във структурите на 

Българската армия; 

(8) Подобряването на взаимодействието между структурите на МО и 

държавата и останалите оператори на критични инфраструктури.;  

 

 Анализирани са и факторите застрашаващи сигурността на България от 

кибератаки, което допринася и за идентификация на стратегическите 

проблеми при противодействието. Като най-рискови фактори се отличават: 

проблемите на държавността в този сектор, занижения информационен 

киберконтрол, сравнителното изоставане от партньорите от НАТО и ЕС в 

мерките и дейностите във връзка с киберсигурността. Тези фактори създават 
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благоприятна почва за наличие и развитие на трансгранична организирана 

киберпрестъпност,кибершпионаж,  и киберследене. 

В модела са предложени конкретни промени на стратегическо ниво за 

подобряване на координацията и сътрудничеството и е посочена институция, 

която да изпълнява функциите на национален орган по киберсигурност, и да 

централизира управлението, мониторинга и контрола в областта на 

киберсигурността. По този начин целта на изследването е изпълнена с 

помощта на предварително поставените задачи. Доказана е тезата за 

необходимост от създаване на стратегия и национален орган по 

киберсигурност на България (който е залегнал и във новият закон за 

Киберсигурност) и е потвърдена актуалността на темата, че участието в 

международни и европейски коалиции изисква наличието на определени 

нормативни и институционални реформи. 

За осигуряване на оперативните нужди на сектора за сигурност е 

необходимо информационните системи и ресурси , с които се работи, да 

бъдат адекватни на заплахите в киберпространството да бъдат сведени до 

минимум уязвимите места в собствената система. Предвид приетите 

национални, европейски и международни договори, Р. България е длъжна да 

се развива и да следва определена политика в областта на киберсигурността, 

като мярка за противодействие на киберпрестъпността и кибератаките и 

защита на националните интереси. 

За минимизиране нивото на заплахата и вероятността за сбъдването й са 

използвани комплекс от методи и подходи за стратегически анализ в 

отбраната и сигурността. Настоящето изследване дава конкретни 

предложения и препоръки за усъвършенстване на националната система за 

противодействие на кибератаки. 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Приносите в дисертационния труд са с научно-приложен характер и се 

изразяват в следното: 

(1) Извършен е проблемен анализ, в резултат на който са 

идентифицирани и анализирани основните проблеми със стратегически 

характер при противодействието на кибератаки, специално в областите и 

обхвата  на МО и БА. 

(2) Разработени са варианти за стратегически институционален 

модел за противодействие на кибератаки за условията на България, който 

включва: идентификация на стратегическите приоритети за страната и анализ 

на заплахите от кибератаки, стратегически преглед на обектите подлежащи 

на защита от кибератаки, оценка на уязвимостите, анализ на средствата за 

противодействие на кибератаки в стратегически план, структура и модел на 

установяване, управление, контрол и анализи на киберинциденти и 

киберкризи. 
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(3) Вариантите за стратегически институционален модел за 

противодействие на кибератаки са оценени въз основа на възприета система 

от критерии и е предложен вариант, който може да бъде осъществен на 

практика, съгласно нормите на НАТО и ЕС както и технологични (best 

practice) концепции . 

(4) Очертани са перспективите за развитие на електронната война по 

нов начин и операциите в компютърни мрежи, управлението и модели на 

киберсигурността във водещи в информационно и технологично отношение 

държави в ЕС, НАТО. 

(5) Изведени са конкретни препоръки за усъвършенстване на 

съществуващата в страната практика за откриване и противодействие на 

кибератаки в стратегически и институционален план. Предложен е модел за 

реализирането на всеобхватна система за управление на Киберзащита на Р. 

България. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

се очаква да бъдат анализаторите на проблемите на киберзаплахите на 

МО и БА, институциите имащи отношение към противодействието му, 

училищата и университетите, чиито учебен процес е специализиран в това 

направление. НАТО структурите ,по линия на Европейските ни партньори и 

страни извън ЕС, ангажирани в глобалните системи за защита на 

Киберсигурността. 
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