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ВЪВЕДЕНИЕ 
Какво е критична инфраструктура?  
Системата от съоръжения, производствени мощности, услуги и информационни системи, 
чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно 
въздействие върху здравето и безопасността на населението, околната среда, 
националното стопанство или върху ефективното функциониране на държавното 
управление, се нарича „критична инфраструктура“ (КИ) 
 
Кое е критична инфраструктура? 
Всяка държава/общност дефинира сама за себе си секторите, в които има КИ, съобразно своето вътрешно 
устройство, разбиране и развитие.   
• САЩ: химическа промишленост; търговски съоръжения; телекомуникации; критични производства; 

язовири; отбранителна индустрия; аварийно-спасителни услуги и обществен ред; енергетика; финансови 
услуги; храни и селско стопанство; правителствени съоръжения; здравеопазване; информационни 
технологии; ядрени реактори, материали и отпадъци; транспортни системи; водоснабдяване и канализация 

• Нова Зеландия: енергетика; социална инфраструктура; телекомуникации; транспорт; водоснабдяване 
• Великобритания: телекомуникации; аварийно-спасителни услуги и обществен ред; енергетика; хранителна 

промишленост и селско стопанство; финансов сектор; здравеопазване; държавно управление; транспорт; 
водоснабдяване 

• ЕС: енергетика; информационни и телекомуникационни системи; водни ресурси; хранително-вкусова 
промишленост; здравеопазване; финанси; правен ред и безопасност; публична сфера; транспортна 
система; химическа и ядрена промишленост; космически системи и проучвания 

• България: енергетика; транспорт; информационни и комуникационни технологии; пощенски и куриерски 
услуги; околна среда; земеделие и храни; здравеопазване; финанси; икономика; спортни обекти и 
съоръжения; образование, наука и технологии; природни ресурси; туризъм; регионално развитие и 
благоустройство; отбрана; правосъдие, обществен ред и сигурност; държавно и социално управление; 
защита при бедствия; културно наследство 



 Намаляването на уязвимостта на критичната инфраструктура и повишаването на 
нейната устойчивост е една от основните цели на ЕС. Задачата е да се осигури 
адекватно ниво на защита, а вредните последици от разрушения/функционални 
нарушения върху обществото и гражданите трябва да бъдат ограничени, доколкото е 
възможно. 

 Европейската програма за защита на критичната инфраструктура (EPCIP) 
определя общата рамка за дейности, насочени към подобряване на защитата на 
критичната инфраструктура в Европа - във всички държави от ЕС и във всички съответни 
сектори на икономическата дейност.  

 Заплахите, на които програмата има за цел да отговори, не се ограничават само до 
тероризма, но включват и престъпни дейности, природни бедствия и други причини за 
произшествия. Накратко, тя се стреми да осигури междусекторен подход за всички 
рискове.  

 EPCIP се подкрепя от редовен обмен на информация между държавите-членки на ЕС. 

 Основен стълб на EPCIP (2006г.) става Директивата за европейската критична 
инфраструктура от 2008г. Тя установява процедура за идентифициране и определяне на 
европейскa критичнa инфраструктурa (ЕКИ) и общ подход за оценка на необходимостта 
от подобряване на нейната защита. Директивата има ограничен секторен обхват, който 
включва само секторите на енергетиката и транспорта. Тя също така изисква 
собствениците/операторите на дадена ЕКИ да подготвят плановете за сигурността 
(разширени планове за непрекъснатост на работата) и да номинират служители по 
сигурността за връзка с националния орган, отговарящ за ЗКИ. 



 Промените в средата след приемането на EPCIP през 2006г. и ограничения обхват на  
Директива 2008/114/ЕО породиха необходимостта от нов, актуализиран подход спрямо 
политиката на ЕС по отношение на ЗКИ.  

 През 2012г. е извършен задълбочен преглед в тясно сътрудничество с държавите-
членки и заинтересованите страни.  

 През 2013г. Комисията приема работен документ относно нов подход към Европейската 
програма за защита на критичната инфраструктура (EPCIP). Той предвижда ревизирано 
и по-практично изпълнение на дейностите по три oсновни работни потока - 
предотвратяване, готовност и реагиране.  

 Новият подход има за цел изграждането на общи инструменти и общ подход в ЕС за 
защита и устойчивост на критичната инфраструктура, като се отчита по-добре взаимната 
зависимост на държавите-членки. 

 Засилва се и вниманието по отношение на киберсигурността.  (Защо?) 

 

 



Защото: 
 Според Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), 

повечето инциденти в областта на киберсигурността често не се докладват или 
откриват, въпреки че могат да засегнат милиони граждани и предприятия.  

 Кибер атаките са директна заплаха за сигурността на гражданите и функционирането на 
държавата, икономиката, обществото, науката и образованието. Те могат да бъдат 
извършени от разстояние, с прости и ефективни механизми. С минимални ресурси 
могат да бъдат причинени значителни поражения с нанасяне на материални и дори 
човешки загуби. 

 Кибернетичните атаки могат да доведат до загуби от милиони евро или дори банкрут. 
 Кибер атаките с най-голям потенциал за нанасяне на значителни щети са срещу 

различни критични инфраструктури (КИ) и уязвимости на техните системи за 
управление и комуникация. 

 Свързаността и зависимостта в кибер пространството позволяват пробивът в 
сигурността или дефект на една комуникационна и информационна система от даден 
сектор да доведе до каскаден ефект и отказ в други. 

 Източници на организирани кибер атаки може да са държавни, военни и терористични 
организации, индустриален шпионаж, кибер престъпници. 

 В кибер пространството са и редица заплахи, свързани с тенденцията за 
разпространение и засилване на радикализацията и на тероризма в глобален мащаб. 

 Интернет се използва като основен канал за разпространяване на манипулирана и/или 
недостоверна информация, пропаганда и популизъм, създаване на психоза, 
привличане на последователи, терористи и подпомагане на терористични организации. 

 Редица държави, както и различни обществени (или терористични) групировки, 
развиват специализирани способности за кибер тероризъм и водене на кибер войни. 
 



 
Европа с ускорени темпове разгръща широкомащабни стриктни политики, касаещи 
кибер пространството: 

 
 През м. август 2013г. е приета Директива 2013/40/ЕС  относно атаките срещу 

информационните системи 
 Създадена още през 2013г, след редица дебати на 06.07.2016г, ЕС приема новата 

Директива  (EС) 2016/1148 за мрежова и информационна сигурност.  
 Директива 1148 излиза почти едновременно с Регламент (ЕС) 2016/679 за общата 

защита на данните (GDPR), който има за цел да хармонизира законодателството за 
защита на данните в цяла Европа.  

 С глоби, достигащи до пет процента от общия оборот, GDPR трябва да се приеме много 
сериозно. В съчетание с Директивата ще има огромен натиск върху компаниите и 
организациите за подобряване на киберсигурността.  

(Какви са рисковете в светлината на CETA и TTIP?) 
 
 През 2016г. България прие модерна национална стратегия за киберсигурност 

„Киберустойчива България 2020”. 
 Все още отсъства ясна визия за нейното прилагане. 
 В комбинация, Стратегията за киберсигурност и Стратегията за електронно управление 

(2014-2020) вменяват на местната администрация редица функционални задължения и 
отговорности, за които тя не е нито добре подготвена, нито ресурсно обезпечена. 

 Съществува немалък системен риск част от стратегията за киберсигурност да остане 
само на хартия за неопределено време. 



ОТ СИГУРНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВОСТ 
 Исторически погледнато, до съвсем неотдавна политиките на ЕС и САЩ по отношение 

на сигурността на КИ се фокусираха най-вече върху  физическата й защита. 
 ЕС е изправен пред все по-сложна съвкупност от рискове, които са преплетени във 

всички аспекти на бизнеса, инфраструктурата и общността. Заплахата от природни 
бедствия, финансова нестабилност, пандемии, престъпления в кибернетичното 
пространство, социални безредици, терористични актове и други разрушителни 
събития, произтичащи от процеса на глобализация, вече са част от ежедневието ни.  

 След поредицата природни бедствия и терористични актове през последните години, 
световната общност вече призна, че не е възможно да се предотвратят всички заплахи 
за всички активи по всяко време. Няма как да пренасочим ураган, да намалим 
магнитудата на силно земетресение, да пресечем всяка кибер атака или да 
предотвратим всяко разрушение. 

 В тази логическа последователност, устойчивостта на критичната инфраструктура се 
очертава като допълнителна цел – комплекс от дейности, насочени към превенция. 
Докато политиките за сигурност на критичната инфраструктура са съсредоточени 
основно върху предотвратяването на теристични актове, аварии и други разрушителни 
явления, дейностите по  създаване на устойчивост на критичната инфраструктура целят 
засилване на способността й  да продължи да предоставя стоки и услуги, дори в случай 
на разрушение/нарушена функционалност.  

 Приложени заедно, стратегиите за сигурност и устойчивост на критичната 
инфраструктура осигуряват по-пълен набор от дейности за постигане на по-висока 
степен на готовност на КИ системите за работа в несигурна среда с множество 
опасности. 

 
 
 



 Общоприето определение за устойчивост на критичната инфраструктура до този 
момент не съществува. 

 Въпреки това има известно припокриване между десетките предлагани дефиниции. 
 Най-разпространената тема във всички дефиниции е, че инфраструктурната система се 

справя с промени, които могат да повлияят на нейната работа. Много определения 
предлагат механизми, с които инфраструктурата да реагира на промените и най-често 
споменаваните са:   

• Способности да абсорбира или да устои на въздействието на промяната;  
• Способности да се адаптирате в отговор на промяната;  
• Способности за бързо възстановяване на системата и системната функционалност. 

 Ефективността или количеството на ресурсите, необходими за успешно реагиране на 
системен срив, е по-рядко обсъждан, но но също толкова важен въпрос. Във време на 
криза работната ръка, оборудването и други критични ресурси за реагиране и 
възстановяване са с голямо търсене. Следователно, способността на системата да 
работи по време на разрушителни събития с по-малко потребление на ресурси, 
отколкото другите системи, би била желана характеристика и ще я направи по-
устойчива от системите, изискващи повече ресурси. 



ИДЕАЛНА СИСТЕМА, ФУНКЦИОНИРАЩА В ИДЕАЛЕН СВЯТ 
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За да бъде еднозначно приложима, оценката на устойчивостта на инфраструктурата и 
нейните инженерни аспекти изисква  точно определяне за устойчивост, приложимо за 
всички инфраструктурни системи. 

Такава дефиниция е: 
„Устойчивостта на инфраструктурата е способността да се намали магнитудата и/или 
продължителността на действието на разрушителни събития. Ефективността на дадена 
устойчива инфраструктура или предприятие зависи от способносттите й/му да прогнозира, 
абсорбира, се адаптира към и/или бързо възстановява от потенциално разрушително 
събитие.“ 

Друго подобно определение е: 
„Способността на дадена система и нейните компоненти да предвиждат и поглъщат, да се 
пригаждат към и възстановяват от ефектите на опасно събитие своевременно и ефикасно, 
гарантирайки запазване, възстановяване или подобряване на нейните основни основни 
структури и функции.“ 

 Като следствие от горните определения трябва да е ясно, че една система може да има 
различни нива на устойчивост към различните разрушителни събития. Всъщност, 
различните разрушителни събития ще окажат различно влияние на системата и, 
следователно, ще се изискват различни процеси за нейното възстановяване. 



 CISR моделa на устойчивостта се състои от йерархия от четири измерения на 
устойчивостта на системата, които съвместно реализират четирите капацитета за 
устойчивост на системата, взети от дефиницията. Характеристиките на устойчивостта 
заемат инженерното ниво на йерархията и представляват текущите внедрявания в 
инфраструктурното проектиране, които допринасят за един или повече от капацитите 
на системата, докато показателите за устойчивост са количествените свойства на 
измеренията, капацитетите и характеристиките на системата, подлежаща на оценка. 



4 измерения на устойчивостта: 
 
Измеренията на устойчивостта се основават на предположението, че критичната 
инфраструктура се състои не само от технологии, но и от хора и организации, и зависи (или 
взаимозависи) от инфраструктурите на други участници в комплексната система. Тези 
измерения могат да бъдат подредени в условен ред от най-високото абстрактно ниво 
(Кооперативното) до най-ниското - Техническото (логическо и физическо). Всяка дейност по 
оценка на устойчивостта (дори и на инженерно ниво) трябва да вземе предвид всички тези 
измерения. 
 
 Логическо и физическо измерение:  Индивидуализирайте най-препоръчваните и достъпни в 

момента технологии за кибернетична и физическа защита. Подберете най-добрите от тях, 
отчитайки спецификата на сектора. Предвидете модулна архитектура, отворена към 
динамични и непрекъснато адаптирани технологични решения, за да можете да се впишете в 
постоянно еволюиращия  пейзаж от заплахи и уязвимости. 

 Персонално измерение: Как да профилирате хората, отговарящи за устойчивостта на КИ. Как 
евентуално да проверите и потвърдите уменията за устойчивост на експертите си. Коя и каква 
трябва да бъде програмата за обучение за подготовка на устойчиви експерти по КИ. По какъв 
начин да мотивирате персонала на критичната инфраструктура , който не е свързан със 
сигурността, за да вземе активно участие в цялостното предизвикателство, свързано със 
сигурността. 

 Организационно измерение: В съответствие с предложения общ логически модел, как да се 
дефинира на организационно ниво Система за управление на устойчивостта (СУУ/RMS) и как 
да се приложи тя. Как да определим кои хора да бъдат включени. Как да дефинираме и 
разпределим отговорностите и на кое ниво. 

 Кооперативно измерение: Kак да се насърчи сътрудничеството между различните оператори 
на КИ - както частни, така и обществени. Кой трябва да носи отговорност за тази инициатива. 
Кои са най-съвременните и най-добрите практики. 



4 вида капацитет за устойчивост на системата: 
 
Капацитетите за устойчивост са присъщите свойства на системната инфраструктура, 
приложени във всяко едно от измеренията на устойчивостта, за да направи системата 
устойчива. 
 
 Превантивен капацитет: Способността на системата да прогнозира и осуети 

разрушителни събития. 

 Абсорбиращ капацитет: степента, до която системата може автоматично да абсорбира 
въздействието на смущенията на системата и да сведе до минимум последствията. 
Абсорбационен капацитет: Степента, до която системата може автоматично да 
абсорбира въздействието на системните смущения и да сведе до минимум 
последствията от тях. 

 Адаптивен капацитет: Степента, до която системата може да се самоорганизира за 
възстановяване на нивата на системната производителност. 

 Възстановителен капацитет: Способността на системата да бъде бързо и лесно 
ремонтирана. 



 В случай на разрушително събитие, четирите капацитета ще бъдат активирани от 
Превантивен към Възстановителен в зависимост от реалната необходимост. 

Капацитети за устойчивост на системата, които допринасят за способността на дадена система да предотвратява, абсорбира,  да 
се адаптира и/или бързо да се възстановява от потенциално разрушително събитие. 



Променлив брой характеристики на устойчивостта 
 
Характеристиките на устойчивостта представляват действителните функционални решения 
в инфраструктурния инженеринг, които допринасят за един или повече от системните 
капацитети. 
  
Възможни характеристики са:  

• Якост (здравина)  
• Резервираност (резервност, подсигуреност, алтернативност, дублаж) 
• Изолация (отделяемост, възможност за изолация/отцепление/карантина)  
• Многообразие 
• Обучение 
• Управление  
• Автоматична реакция  
• Пренасочване 
• Заместване на човешките ресурси 
• Други... 
 
При изграждането и оценяването на устойчивостта, приносът на всяка от тези 
характеристики трябва да бъде внимателно преценен. 



 Може да се окаже трудно дадена характеристика за устойчивост да се постави в една 
единствена категория капацитет, а понякога може да окажат и в противоречие: 
характеристика на устойчивостта като якост, например, може да подобри 
абсорбационния капацитет и в същото време да направи системата по-твърда и, 
следователно, по-малко податлива на  адаптация. 



Променлив брой индикатори на устойчивостта 

 

 Индикаторите за устойчивост са количествени показатели на измеренията, 
капацитетите и характеристиките на системата, подлежаща на оценка.  

 Оценяването на показателите за устойчивост цели да се подобри преценката при 
вземане на решения за конкретна конструкция на устойчивостта още в най-ниското 
ниво на внедряването й. 

 Целта е създаване на оптималните характеристики и повишаване на капацитета на 
системата. 

 Индикаторите се разглеждат и за четирите измерения с цел изграждане на по-
устойчива система.  

 Индикаторите за устойчивост са основните инструменти в процеса на оценяване на 
системата. 

 

 
 



Примерни индикатори за устойчивост:  
 

• Логически: Сканиране на базите данни за уязвимости; Системи за откриване и 
предотвратяване на нерегламентиран достъп; Периферна защита – защитни стени, тунели и 
виртуални частни мрежи; Защити от зловреден код – превенция или бърза детекция; 
Криптографска политика; Управление на мобилни устоиства, Превенция на загуби на данни и 
др.  

• Физически: Собствен дизайн на системата за защита от нерегламентиран достъп с 
използването на високотехнологични сензори; Интелигентни системи за видеонаблюдение на 
сградите и периметъра; Съществуване на активни заграждения; Съществуване на оперативен 
център и др. 

• Персонални: Служителите са обучени и запознати с изискванията по устойчивостта; 
Специфични подготовка във връзка с политиките за устойчивост по време на обучението на 
персонала по безопасност на труда и оказване на първа медицинска помощ; Специфични 
подготовка във връзка с политиките за устойчивост по време на технически и професионални 
обучения; Оценка на устойчивостта на персонала за целия персонал; Оценка на устойчивостта 
за зъководители и служители по сигурността и много други  

• Организационни: Система за управление на устойчивостта на организацията; Управленска 
рамка – модел на компетенциите за устойчивост; Управленска рамка – ясно определени роли 
и отговорности за устойчивостта; Управленска рамка – стратегия и обща политика за 
устойчивост; Управленска рамка – разпределение на ресурсите за устойчивост; Управлениие 
на знанията – управление на риска и анализ на нарастващите заплахи, други..  

• Кооперативни: Връзки с външни партньори; Необходимост от гарантиране качеството на 
предоставяните услуги; Оценка на икономическата загуба в резултат на регулярно нарушена 
ритмичност на доставките от външните доставчици; Участие в национални/международни 
инициативи за коопериране с  цел засилване на секторната устойчивост и др. 



ОБОБЩЕНИЕ 
Следните няколко твърдения обобщават модела за постигане на устойчивост и показват 
някои връзки между нивата: 

 
 Устойчивостта е качество на системата. Системата е съставена от няколко подсистеми.  Устойчивостта 

на цялата система се постига чрез създаване на устойчивост на отделните подсистеми. Трябва да се 
приоритизира по степен на риска, както и да се отчетат зависимостите от други системи. Основната 
трудност наи-често е свързана с начина на представяне на инфраструктурните зависимости. 

 Моделът се занимава с оценка на устойчивостта, но също така е приложим и на инженерно ниво. 

 Устойчивостта има четири измерения: техническо (логическо и физическо), персонално (личностно), 
организационно и кооперативно. 

 Устойчивостта разчита на четири способности (капацитет): превантивна, абсорбираща, адаптивна, 
възстановителна. 

 Всеки капацитет е свързан със специфични характеристики (например надеждност, 
взаимозаменяемост, сегрегация, ...) 

 Индикаторите за устойчивост ще бъдат различни за различните сектори (енергетика, транспорт, 
телекомуникации, държавно управление и т.н) 

 Индикаторите за устойчивост са едновременно физически и логически техники, процедури, 
дейности за обучение, организационни решения и т.н., способни да подпомогнат повишаването на 
капацитета на системата. 

 Оценяването на устойчивостта на системата може да бъде редуцирано и сведено до оценка на  
съществуването на показатели за устойчивост в различните характеристики, капацитети и 
измерения на оценяваната система. 
 



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Устойчивостта осигурява мостове между реалното, възможното и идеалното.  
 Устойчивостта е основна стратегия, която прави държавата и бизнеса по-силни, 

обществото по-добре подготвено и нацията по-сигурна.  
 В системата на КИ често е най-гъвкавата и ефективна (от гледна точка на разходите) 

стратегия за осигуряване на непрекъснатост на услугите и функциите и за свеждане до 
минимум на въздействието на явления с разрушителен характер. 

 Терористичните и кибер заплахи по природа са „асиметрични“ – с малко усилия и 
инвестиции могат да бъдат нанесени огромни поражения, при това често 
непредсказуеми.  

 Системата за сигурност е толкова здрава, колкото е здравината на най-слабата й част. 
 Най-уязвимото звено в сигурността продължава да е човекът. 

 "За да успеем, трябва да се 
изправим пред света такъв, 
какъвто е."  
 

 /Барак Обама/ 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 



д-р Иво Траянов 
Изпълнителен директор, Haldane Systems Ltd. 
Управител, Epsilon Arms Ltd. 
Основател, Defence & International Security Institute (DISI) 
Организатор, EWDSC – www.ewdsc.com 
(East-West Defence & Security Co-operation Conference) 
 
i.trayanov@haldanesystems.co.uk 
+44 7796 060 070 / +359 878 777 115 
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