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Малко термини и дефиниции (1) 
    Понастоящем, в експертните и правните среди не съществува универсален 

общоприет термин, за да обозначи това, което в предидущите слайдове наричахме 

„мрежова и информационна сигурност”. 

    1. Европейската комисия   Дефиницията на Европейската комисия гласи: ”Мрежова и 

информационна сигурност е способността на мрежите и информационните системи да 

се противопоставят, на определено ниво на доверие, на на зловредни ефекти или 

случайни събития, които могат да разрушат достъпността, автентичността, 

интегритета и конфиденциалността на съхраняваните или предавани данни или 

услугите, свързани с тези мрежи и системи.” При положение, че множеството 

свързани информационни системи се оценяват като сложни и ако към тях се приложи 

един от фундаменталните принципи на информационната сигурност – този на „най-

слабото звено”, изискването е всичките системи да осигуряват минималното 

приемливо ниво на информационна сигурност. 

    2. Международен стандарт ISO 27000  Информационната сигурност включва три 

главни измерения: конфиденциалност, достъпност и интегритет. С цел осигуряване на 

траен успех и приемственост в бизнеса и за намаляване на последиците от 

негативните въздействия, информационната сигурност включва прилагане и 

управление на подходящи мерки за сигурност, които включват разглеждане на широк 

спектър от заплахи. Информационната сигурност се постига чрез изпълнението на 

приложим набор от контроли, избрани чрез определен процес на управление на риска. 

Тя  се управлява с помощта на ISMS (система за управление на информационната 

сигурност), която включва политики, процеси, процедури, организационни структури, 

софтуер и хардуер за защита на идентифицираните информационни активи.  
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Малко термини и дефиниции (2) 
     Тези контроли трябва да бъдат уточнени, прилагани, контролирани, преразглеждани 
и подобрявани, когато е необходимо, за да гарантира, че специфичните цели на 
сигурността и бизнеса на организацията са изпълнени. Съответните проверки по 
сигурността на информацията трябва да се интегрират в бизнес-процесите на 
организацията. 

    3. Друго име и определение може да се намери в международния стандарт ISO / IEC 
27001/2005: сигурността на информацията е запазване на конфиденциалността, 
интегритета и достъпността на информацията; в допълнение, други свойства, като 
автентичност, отчетност, не-отричане и надеждност също могат да бъдат включени 
     4. В американски документите, както и в тези на Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU) доминира терминът „Киберсигурност”: 
А) Законът на САЩ за киберсигурността от 2010 г. (раздел 3532, (б) (1) от дял 44) гласи: 
Терминът "киберсигурност" означава информационна сигурност (Кодекс на 
Съединените щати). 
Б) Препоръка ITU-T X.1205 "Общ преглед на киберсигурността" казва: 
Киберсигурността е набор от инструменти, политики, концепции за сигурност, 
гаранции за сигурност, насоки, подходи за управление на риска, действия, обучение, 
добри практики, застраховаки и технологии, които могат да бъдат използвани за 
защита на на кибер-средата и организационните и потребителски активи. 
Организационните и потребителски активи включват: свързани компютърни 
устройства, персонал, инфраструктура, приложения, услуги, телекомуникационни 
системи, както и съвкупността от предаваната и / или съхранявна информация в 
кибер-средата. Киберсигурността се стреми да осигури постигането и поддържането 
на защитните свойства на организацията и потребителски активи срещу съответните 
рискове за сигурността в кибер-средата. 
В крайна сметка, общите цели на сигурността включват следното: достъпност;  
интегритет, в който могат да включат автентичността и недопускане на отхвърляне; и 
конфиденциалност. 
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Съдържание на термина “информационна сигурност” (1) 

•       В продължение на повече от двадесет години, теорията на сигурността на 
информацията поддържаше т.н. „тройка на информационната сигурност” 
(конфиденциалността, интегритета и достъпността) като основни принципи на 
информационната сигурност. В последните години е налице непрекъснат дебат за 
увеличаване на това класическо трио. Други принципи, като например: отчетност, 
недопускане на отхвърляне, законност и т.н. се предлагат, но засега противниците им 
изтъкват, че това ще затрудни регулацията на компютърните системи и освен това, че 
не са съвместими с утвърдените три принципа. 

    През 2002 г. ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 
OECD, G-34) издаде документа "Насоки за сигурността на информационните системи и 
мрежи". Там са залегнали девет нови принципи:  информираност, отговорност, 
отговори, етика, демокрация, оценка на риска, проектиране и внедряване на сигурност, 
управление на сигурността и преоценка. 
    През 1996 г. NIST издаде документ "Общоприети принципи и практики за 
осигуряване на информационните технологични системи", който определя осем 
основни принципа, както следва: 
1. Компютърната сигурност поддържа мисията на организацията 
2. Компютърната сигурност е неразделен елемент от доброто управление 
3. Компютърната сигурност трябва да бъде разходо-ефективна 
4. Собственикът на системата носи отговорност за сигурността и извън неговата 
организация 
5. Отговорностите и отчетността за компютърната сигурност следва да бъдат изрично 
определени 
6. Компютърната сигурност изисква всеобхватен и интегриран подход 
7. Компютърната сигурност трябва периодично да се преоценява 
8. Компютърнатата сигурност е ограничена от социални фактори 
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Съдържание на термина “информационна сигурност” (2) 
                 През 2004 г. документът на NIST "Инженерингови принципи на сигурността на  

           информационните технологии" разширява обхвата на тези принципи до 33, групирани 

           в шест групи, както следва: 

а) основания за сигурността; 
 б) базираност върху риска; 
 в) леснота за използване; 
 г) увеличаване на устойчивостта; 
 д) намалява на уязвимостите; 
е) дизайн с отчитане на мрежите. 
      За всеки един от тези принципи документът представя насоки и добри практики. 
  През 2002 г. е предложен, алтернативен модел на класическото трио за 
информационна сигурност, съдържащ шест т.н. „атомарни елементи на 
информационната сигурност”. Елементите са: конфиденциалност, притежание, 
интегритет, автентичност, достъпност и полезност. Достоинствата на тази шесторка 
са предмет на дебат сред специалистите по сигурност. 
 
    А сега, малко за елементите от класическото трио. Конфиденциалността е термин, 
използван, за да се опише свойството на предотвратяване разкриването на 
информация от неупълномощени лица или системи. Например, транзакция с 
кредитна карта по интернет изисква номера на кредитната карта, за да се предаде от 
купувача до търговеца и от търговеца към мрежа за обработка на транзакции. 
Системата се стреми да приведе в действие конфиденциалността чрез криптиране на 
номера на картата по време на предаването, чрез ограничаване на местата, където 
може да се появи този номер ( бази данни, регистрационни  файлове, архиви, печатни 
разписки и т.н.), както и чрез ограничаване на достъпа до местата, където този номер 
се съхранява . Ако неоправомощено лице получава номера на картата по някакъв 
начин, то тогава е настъпило нарушаване на конфиденциалността. 
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Съдържание на термина “информационна сигурност” (3) 
     Пробивите на конфиденциалността могат да приемат. Ако позволите на някого да 
погледне над рамото ви екрана на компютъра, на който има изобразени 
конфиденциални данни, това е нарушаване на конфиденциалността. Ако един 
преносим компютър, съдържащи конфиденциална информация за служителите на 
една компания е откраднат или продаден, това също води до нарушаване на 
конфиденциалността. Предоставяне на конфиденциална информация по телефона е 
също нарушение. Конфиденциалността е необходимо (но не  достатъчно) условие за 
запазване на неприкосновеността на личния живот на хората, чиято лична 
информация се съхранява в системата. 
   В термините на информационната сигурност интегритет означава, че данните не 
могат да бъдат променени незабелязано. Това не е същото нещо като референтен 
интегритет в базите данни, въпреки че може да се разглежда като специален случай на 
съгласуваност, както се разбира в класическия модел ACID (atomicity, consistency, 
isolation, durability)  на обработка на транзакции. Интегритетът е нарушен, когато 
съобщението активно е променяно по време на транзита. Системите за 
информационна сигурност обикновено осигуряват целостта на съобщенията в 
допълнение към поверителността на данните. 
    Във всяка една информационна система, за да служи тя по предназначение, 
информацията трябва да бъде на разположение, когато е необходимо. Това означава, 
че ва компютърни системи, използвани за да се съхранява и обработва 
информацията, трябва да има контрола за сигурност, за да я защити, и 
комуникационните канали, използвани за достъп до нея, трябва да функционират 
правилно. Системите с висока достъпност имат за цел да останат на разположение по 
всяко време, да предотвратят прекъсвания на услугите поради прекъсване на 
електрозахранването, повреди в хардуера, както и системни ъпгрейди. Осигуряването 
но достъптност включва също така предотвратяване на атаки от типа "отказ от 
услуга". 
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Съдържание на термина “информационна сигурност” (4) 
      Достъпността се различава по своята природа от другите два компонента на 
сигурността. Една от разликите, упоменати в определението за информационна 
сигурност на Европейската комисия е, че достъпността се отнася не само до 
информацията, но и до ресурсите, например, самите компютърни системи. 
Конфиденциалността и интегритетът се отнасят само за информацията. При по-
нататъшно разграничаване на достъпността трябва да се каже, че 
конфиденциалността и интегритетът могат да бъдат постигнати чрез недопускане 
на неоторизирана достъп до информацията (т.е. чрез ограничаване достъпа до 
компютъра). В противоположност на това, ключовото изискване на достъпността 
е да не се ограничава достъпа до информацията и техническите и програмни 
ресурси на системата.  

  

    Една от разликите, упоменати в определението за информационна сигурност 
на Европейската комисия е, че достъпността се отнася не само до информацията, 
но и до ресурсите, например, самите компютърни системи. Конфиденциалността 
и интегритетът се отнасят само за информацията. При по-нататъшно 
разграничаване на достъпността трябва да се каже, че конфиденциалността и 
интегритетът могат да бъдат постигнати чрез недопускане на неоторизирана 
достъп до информацията (т.е. чрез ограничаване достъпа до компютъра). В 
противоположност на това, ключовото изискване на достъпността е да не се 
ограничава достъпа до информацията и техническите и програмни ресурси на 
системата.   

    

    Има много неща, които могат да повлияят върху достъпността на системата. В 
действителност е много трудно да се идентифицират всички фактори, които 
могат да окажат влияние върху достъпността.  
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Съдържание на термина “информационна сигурност” (5) 

    Тази неограниченост на възможните причини за загуба на достъпност води 
понякога до заключението, че не е възможно да се провери с висока степен на 
доверие, че една система  притежава качеството на достъпност. В същото време 
е много по лесно да се провери с висока степен на доверие, че една система 
притежава качествата на конфиденциалност и интегритет – основно чрез 
надеждно прилагането на методите за контрол на достъпа. 
   В области като е-Бизнес, е-Управление и т.н. е необходимо да се гарантира, че 
данните, транзакциите, съобщенията и документите, предавани по електронен 
път, са истински. Също така за автентичността е важно да се потвърди, че 
участващите заинтересовани страни са тези, които те твърдят, че са. По закон, 
недопускането на отхвърляне предполага намерението да се изпълняват 
задълженията по договорите. Това предполага също така, че едната страна в 
една транзакция не може да отчече, че е получила транзакцията, нито другата 
страна може да отрече, че е изпратила транзакцията. Поради това, е-Бизнесът, е-
Управлението и т.н. използват технологии, като цифрови подписи и публичен 
ключ за криптиране, за да осигурят автентичността и недопускането на 
отхвърляне. 
     Информационната сигурност трябва да защищава информацията през целия й 
жизнен цикъл - от първоначалното създаване на информацията до 
окончателното и премахване. Информацията трябва да бъде защитена и в 
движение и в състояние на съхранение. По време на своя жизнен цикъл 
информацията може да премине през много и различни системи за нейната 
обработка, както и през много различни части на тези системи. 
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Подриване на механизма за сигурност 

    Подриването на механизма за сигурност на компютърната система 
включва тайно и методическо подкопаване на системата за вътрешен 
контрол, за да се  позволи нерегламентиран и неразкрит достъп до 
информация в компютърната система. Подобна подривна дейност не се 
ограничава до операции на място, както в случай на умишлено проникване. 
      
    Тя включва дейности, които се разпространяват над целия жизнен цикъл 
на една компютърна система, включително: проектиране, изпълнение, 
разпространение, инсталиране и използване. 
 
    Законните дейности, които се извършват по време на различните фази на 
жизнения цикъл на компютърната система, предлагат широки възможности 
на злоумишленика да подкопае компонентите на системата. Дейностите в 
първите четири фази от жизнения цикъл, посочени по-горе, не са 
чувствителни по характер към външни намеси и се извършват при 
сравнително отворен достъп. Ето защо, злоумишленикът ще има малко 
трудности в процеса на подриване на компоненти на системата в процес на 
разработка. По-късно през фазата на използване, същите тези компоненти 
ще бъдат вта на системата, имаща отношение към защитата на 
информацията. Така при тази фаза злоумишленикът получава среда, 
целенасочено конструирана от него, за нерегламентирана и неразкрита 
експлоатация на системата, респективно и информацията в нея. 
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Защита “в дълбочина” 
  Има много различни начини, по които информацията и информационните  системи 
могат да бъдат застрашени. За да предпази напълно информацията през целия си 
жизнен цикъл, всеки компонент на системите за обработка, предаване и съхранение на 
информацията трябва да има свои собствени механизми за защита. Постепенното 
изграждане, наслояване и припокриване на мерките за сигурност се нарича защита в 
дълбочина. Силата на всяка система е не по-голяма от силата на най-слабото й звено. 
При използването на стратегия за защита в дълбочина, ако една защитна мярка не 
успее, има и други мерки, които могат да осигурят  

защитата вместо нея.  

     Има дискусия между експертите по отношение  

на методите и съотношенията на административния  

контрол, логическия контрол и физическия контрол.  

Трите типа на контрол могат да бъдат използвани,  

за да формират основата, върху която да се изгради  

стратегията за защита в дълбочина. С този подход  

защитата  в дълбочина може да се концептуализира  

като отделните слоеве или коридори, в които  

самолетите летят един над друг. Друга една представа  

(за защитата в дълбочина е уподобяването на слоевете  

на лука: в сърцевината на лука са данните, хората са в  

следващия вътрешен слой на лука, след това мрежовата сигурност, хостинг-
базираната сигурност и експлоатационната сигурност са в все по-външните слоеве.  

И двете гледни точки са еднакво валидни и всеки дава добра представа за 
изпълнението на стратегията за добра защита в дълбочина. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DefenseInDepthOnion.png
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Международно сътрудничество 
     Много от развитите страни са разработили и прилагат национални стратегии и 
програми за защита на критичната информационна инфраструктура и също така, 
специфично законодателство за борба с кибер-престъпността и други злоупотреби с 
информационните технологии. (Забележка: ешелонирането на кибер-защитата на 
национално ниво) 

  Американското законодателство може да бъде даден като пример: в тази страна 
освен многобройните закони на щатско ниво през последните години бяха приети 
много нормативни актове на федерално ниво, главните от които са следните: Законът 
за кибер-сигурността (Cyber-Security Act) от 2009 г., Законът за защита на национална 
информационна инфраструктура, Законът за компютърните измами и злоупотреби, 
Законът Сарбанс-Оксли (Sarbanes-Oxley Act), както и редица федерални програми, като 
например: Федерален план за кибер-сигурността и изследвания в областта на 
информационната сигурност и др. 
    Опитът показва, че мерките, взети на национално ниво, са недостатъчни за успешна 
борба с транс-граничната и в последно време, глобализираща се кибер-престъпност. 
За това са необходими координирани международни усилия. 

 Тази необходимост отдавна е призната от редица международни институции. Съветът 
на Европа прие през 2001 г., така наречената "Конвенция за престъпленията в 
кибернетичното пространство", насочена преди всичко към:  

- хармонизиране на националното наказателно право на държавите-членки по 
отношение на основните елементи и свързаните с тях разпоредби за престъпленията 
в кибернетичното пространство; 

- предоставяне във вътрешните наказателни процедури на някои специфични 
правомощия, необходими за разследването и преследването на престъпленията,  
които са извършени с използването на компютърна система, или при изследване на 
доказателства, получени по електронен път; 

- създаване на бърз и ефективен режим за международно сътрудничество. 
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Документи на на Европейската комисия (1) 

      Европейската комисия публикува през 2000 г. Комюнике COM  

(2000) 890, озаглавено „Създаване на сигурно информационно 

общество чрез повишаване сигурността на информационната  

инфраструктура и борба срещу компютърните престъпления”. В 

него комисията предлага на Парламента и Съвета на  

Европейската общност, както и на националните правителства  

редица мерки от правен и организационен характер, като:   

• проследяване на комуникационния трафик; 

• съхраняване на обменяните данни; 

• усъвършенствани методи за идентификация; 

• създаване на специализирани полицейски органи и центрове 
за компетентност; 

• специализирано обучение и пр. 

     В заключение, документът предлага създаването на  

Европейски форум с участието не само на съответните  

правителствени органи, но и на представители на  

телекомуникационните оператори, потребителите и т.н. 
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Документи на на Европейската комисия (2) 

     През 2009 г. Европейската комисия публикува Комюнике COM  

(2009) 149 относно защитата на критичната информационна  

инфраструктура (КИИ), озаглавено “Защита на Европа от  

широкомащабни кибернетични атаки и смущения: повишаване на  

готовността, сигурността и устойчивостта”. 

     Документът фиксира пет основни направления на действие: 

• Готовност и предотвратяване: за осигуряване на подготвеност на 
всички нива; 

• Откриване и реагиране: за предоставяне на адекватни механизми 
за ранно предупреждение; 

• Смекчаване на последиците и възстановяване: за укрепване на 
отбранителните механизми на ЕС за КИИ; 

• Международно сътрудничество за утвърждаване в международен 
мащаб на приоритетите на ЕС; 

• Критерии за сектора на ИКТ: да се подпомогне прилагането на 
Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и 
означаването на европейските критични инфраструктури. 
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Документи на на Европейската комисия (3) 

   На 19 май 2010 г. новият европейски комисар  

по информационно общество г-жа Нели Крос  

представи новата европейска програма в  

областта на информационните технологии –  

т.н. “A Digital Agenda for Europe”.  

   Този програмен документ дефинира осем  

основни направления за действие, едното от които е “Доверие и 

сигурност”. В това направление като конкретни действия са 

обозначени: 

Дейност 28: Засилване на политиките за мрежова и информационна 

сигурност 

Дейност 29: Борба с кибер-атаките срещу информационните системи 

Дейност 30: Създаване на европейска платформа за престъпленията 

в кибернетичното пространство 

Дейност 31: Анализ на полезността за създаване на Европейски 

център за престъпленията в кибернетичното пространство 

 

 

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/reinforced-role-for-enisa-in-the-digital-agenda/image/image_view_fullscreen
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Документи на на Европейската комисия (4) 

Дейност 32: Засилване на борбата срещу престъпленията в 
кибернетичното пространство на международно ниво 
Дейност 33: Подкрепа за подготвеността на целия ЕС за кибер-
сигурност 
Дейност 34: Изследване на разширяването на разпоредбите относно 
пробивите в  сигурността  
Дейност 35: Ръководство за прилагане на правилата за защита на 
личните данни в областта на далекосъобщенията 
Дейност 36: Подкрепа на дейностите срещу незаконно онлайн 
съдържание и разяснителни кампании за онлайн безопасност за деца 
Дейност 37: Насърчаване на саморегулирането при използването на 
онлайн услуги 
Дейност 38: Създаване от държавите-членки на общоевропейски 
компютърни аварийни екипи за реагиране 
Дейност 39: Извършване от държавите-членки на симулации на 
кибер-атаки 
Дейност 40: Прилагане от държавите-членки за горещи линии за 
сигнализиране относно вредоносно съдържание 
Дейност 41: Създаване от държавите-членки на национални 
платформи за сигнализиране 
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Документи на на Европейската комисия (5) 

На 31 март 2011 г. Европейската комисия публикува Комюнике COM 

(2011)163, наречено “Защита на критичната информационна 

инфраструктура – постижения и следващи стъпки към глобална кибер-

сигурност”. 

Основните задачи, които поставя този документ към правителствата 

на страните-членки са, както следва: 

• идентификация и описание на националните критични 

инфраструктури така, че до края на 2012 г. да бъде определена 

Европейската критична инфраструктура; 

• разработка на европейски правила за стабилен и устойчив Интернет; 

• задълбочаване сътрудничеството между националните CERT-ове (по 

линия на проекта EuroCybex ще се симулира реакция на пан-Европейска 

кибер-атака, седем европейски страни, между които и Унгария вземаха 

участие в американското учение Cyber Storm III през 2011 г.); 

• Изграждане на “European Information Sharing and Alert System 

(EISAS)”.      
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Документи на ITU (1) 

      

     Сред международните организации, които насърчават създаването на 

международен фронт срещу кибер-престъпността, Международния съюз по 

далекосъобщения (ITU - International Telecommunication Union) заема особено 

място. Световната среща на върха по въпросите на информационното 

общество, в което се проведе в Тунис през ноември 2005 г., упълномощи ITU 

да координира  механизъм за изграждане на доверие и сигурност при 

използването на ИКТ. Международния съюз по далекосъобщения осигурява 

глобална перспектива и опит, необходими за посрещане на 

предизвикателствата на сигурността, като  е сключил многобройни 

споразумения за посредничество между обществените и частните интереси в 

тази област самото му създаване. 

    Със своите 191 държави-членки и над 700 сектор ни членове, ITU има 

уникалната възможност да предложи рамка за международно 

сътрудничество в киберсигурността. В нея членуват най-слабо развитите 

страни, развиващите се и нововъзникващите икономики, както и развитите 

страни. ITU е отлична форум, където могат да бъдат обсъждани действия и 

координирани действия за насърчаване на киберсигурността и справяне с 

престъпленията в кибернетичното пространство, с цел постигане на общо 

разбиране към това как най-добре с тези предизвикателства могат да бъдат 

решени.  
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Документи на ITU (2) 

      

       ITU дава реален принос за създаването на единен подход към националните мерки 

за защита на критичната информационна инфраструктура с помощта на своята работна 

програма за кибер сигурност. Важен елемент от това е създаването на механизъм за 

национална самооценка на защитата на критичната информационна инфраструктура. 

      

      Едно от действията в рамките на GCA  е създаването и разпространяването сред 

страните-членки на т.н. „Наръчник на ITU за национална самооценка на 

киберсигурността и защитата на  национална критична информационна 

инфрастуктура”. Този документ създава рамка за организиране на национален подход 

към киберсигурността, който идентифицира петте ключови елемента на националната 

политика съгласно вижданията на ITU: 

1) Разработване на национална стратегия за киберсигурност; 

2) Създаване на сътрудничество на национално ниво между правителството и  

индустрията; 

3) Създаване на национален капацитет за управление на инциденти; 

4) Възпиране на престъпленията в кибернетичното пространство; 

5) Насърчаване на националната култура на киберсигурността.   

    "Наръчникът на ITU за национална самооценка" е предназначен за отговорните 

институции в държавите на политическо и управленско нива и се занимава с 

политиките, институционалната и законодателна рамка и взаимоотношенията между 
институциите от гледна точка на киберсигурността.    



Дисциплина “Системи за сигурност” 

   ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Документи на ITU (3) 

      

     Той се стреми да изработи една моментна  

снимка на текущото състояние на националната  

политика и националните способности, на инсти- 

туционални отношения, на наличието на админи- 

стративен капацитет, на взаимоотношенията  

между държавните институции, индустрията и  

други частни юридически лица. 

    Точно както взаимната свързаност на инфор- 

мационните инфраструктури създава за най- 

слабото звено проблеми в глобалната мрежа,  

националните  усилия трябва да са насочени  

към решаването на проблемите на идентифици- 

раните най-слаби звена. Елементите на  

националната стратегия трябва да са взаимо- 

свързани и изискват съгласуваните усилия на  

всички фронтове. 

    Така, като се използва набор от инструменти за самооценка, различните органи на 

публичната администрация ще вземат отговорно участие в разработката на общата 

политика. В допълнение, очаква се и принос от страна на частния сектор, включително 

и неправителствени организации. 

Трябва да се подчертае изключително важната роля на проведения през м. октомври 

2008 г. Регионален форум на ITU по кибер-сигурност за Европа и страните от ОНД, 

чийто домакин беше България. 
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Документи на Организацията на 

обединените нации 

    На 30 януари 2004 г. Генералната асамблея на ООН прие  

резолюция, озаглавена “Създаване на глобална култура на кибер- 

сигурност и защита на критичната информационна инфраструктура”. 

 

    Документът призовава страните-членки да разработят национални  

стратегии за намаляване риска за критичната информационна  

инфраструктура в съответствие с националното право. 

 

    Освен това, се подчертава необходимостта от интензивен обмен  

на информационни технологии и изграждане на капацитет за борба с  

кибер-престъпността. 
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Европейска агенция за мрежова и инф. сигурност(ENISA) (1) 
    Нормативна основа за създаването на ENISA е  

Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския Парламент и  

на Съвета от 10 март 2004 г. Агенцията е създадена на  

14.03.2004 г. и се намира в град Хераклион (Крит,Гърция). 
   Основните задачи на ENISA са, както следва: 
(а) да събира необходимата информация, за да  

анализира настоящите и нововъзникващите рискове и,  

по-специално, на европейско ниво, тези, които биха оказали въздействие върху 
устойчивостта и достъпността на електронните съобщителни мрежи и върху 
автентичността, интегритета и конфиденциалността на информацията, достъпна 
и предавана чрез тях, и да предоставят резултатите от анализа на държавите-
членки и Комисията; 
(б) да предоставя на Европейския парламент, Комисията, европейските органи 
или компетентните национални органи, назначени от държавите-членки, на 
съвети, а когато бъде призована, и помощ в рамките на нейните възможности; 
(в) да подобрява сътрудничеството между различните участници, действащи в 
областта на мрежовата и информационна сигурност, наред с другото, чрез 
организиране на регулярна основа на консултации с промишлеността, 
университетите, както и с други заинтересовани сектори и като създава мрежи от 
контакти за органи на Общността , органи на публичния сектор, назначени от 
държавите-членки, частния сектор и потребителски органи; 
(г) да улеснява сътрудничеството между Комисията и държавите-членки в 
развитието на общи методологии за разглеждане, отговор и предотвратяване на 

проблеми на мрежовата и информационната сигурност;  

http://www.enisa.europa.eu/
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ENISA (2) 
(д) да допринася за повишаване на осведомеността и наличието на 
своевременна, обективна и изчерпателна информация по въпросите на 
мрежовата и информационна сигурност за всички потребители, като, между 
другото, насърчаване на обмена на най-добрите практики, включително относно 
методите за известяване на потребителите, както и търсене на взаимодействие 
между инициативи на публичния и частния сектор; 
(е) да подпомага Комисията и държавите-членки в техния диалог с 
промишлеността за разглеждане на свързани със сигурността проблеми в 
хардуерните и софтуерните продукти; 
(ж) да следи развитието на стандарти за продукти и услуги на мрежовата и 
информационна сигурност; 
(з) да съветва Комисията относно научно-изследователската дейност в областта 
на мрежовата и информационна сигурност, както и относно ефективното 
използване на технологии за предотвратяване на риска; 
(и) да насърчава дейностите по оценка на риска, оперативно съвместими 
решения за управление на риска и проучвания за решения за управление на 
превантивната дейност в рамките на публичния и частния сектор; 
(J) да допринася за усилията на Общността за сътрудничество с трети страни и, 
където е уместно, с международни организации за популяризиране на общ 
глобален подход към въпросите на мрежовата и информационната сигурност, 
като по този начин допринася за развитието на култура на мрежовата и 
информационна сигурност; 
(к) да изразява независимо своите изводи, насоки и да дава съвети по въпроси в 
рамките на нейния обхват и цели. 
    Едно от конкретните действия на ENISA на национално равнище беше  
подкрепата на създаването на българския правителствен CERT.  VIDEO 

http://www.enisa.europa.eu/media/news-pictures/enisa-corporate-video-2010
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                           Законът за електронното управление, приет на 12.06.2007 г. и 
влязъл в сила след едногодишен подготвителен период, урежда 
дейността на административните органи при работа с електронни 
документи, предоставянето на административни услуги по електронен 
път и обмена на електронни документи между административните 
органи.  

 

            В глава четвърта “Оперативна съвместимост и информационна 
сигурност” Законът ясно регламентира изискванията за постигане на 
мрежова и информационна сигурност в  информационни системи на 
административните органи. 

 

            В същата глава Законът посочва държавния орган, отговорен за 
разработването и провеждането на политиката в областта на 
мрежовата и информационна сигурност , включително за 
упражняването на контрол  – Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

                    

Закон за електронното управление 
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Административен орган 

Граждани, 

бизнес 

 

     

АДМ. ОРГАН 
     

АДМ. ОРГАН 

Предоставяне  

на  администра-

тивни услуги  

Процедури за обработка  

на е-Документи 

Обмен на електронни 

документи между 

органите на 

администрацията 

Изключения: 

1. Не се отнася за електронни 

документи, съдържащи 

класифицирана 

информация 

2. Не отменя хартиени 

документи, предвидени от 

специални закони 

Сфера на действие на Закона за електронно управление 
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Особено внимание към мрежовата и 

информационна сигурност 

         За разлика от преобладаващата понастоящем практика на автономно 
развитие на информационни системи във всяка отделна администрация, 
изискването на Закона за еднократно въвеждане на данни от гражданите и 
фирмите предизвиква необходимост от интензивен информационен обмен 
между административните системи. Това създава нов тип заплахи: 

          - пренос на уязвимост от една система в друга; 

          - блокиране на електронна административна услуга на една система 
при нарушена достъпност на друга и пр. 

            При това постигането на определено приемливо ниво в мрежовата и 
информационна сигурност на всички системи става задължително условие 
за взаимодействието им. 

          

         Предстоящото включване в системите за пан-Европейски транс-
гранични електронни услуги също е свързано с това условие. 

           

       Затова Законът и наредбите към него предвиждат изисквания и мерки за 
постигане на това ниво.  
        
 


