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В края на първото десетилетие на ХХI век в
политиката за постигане на енергийна сигурност
настъпва радикална промяна. Основни фактори за
това са глобалната икономическа рецесия, шисто3

вата революция и нарасналата уязвимост на критичната енергийна инфраструктура.1
Влошаването на параметрите на средата за
сигурност в международен мащаб води до нарастване на несигурността и уязвимостта и до
търсене на нови подходи за осигуряване на устойчивост на националните икономики и търсене на
иновативни възможности за постигане на икономически растеж, включително и чрез високи нива
на енергийна обезпеченост и сигурност на енергийната критична инфраструктура.
Ефективното управление в тази област е
следствие както от реализирането на научен анализ и подход, така и от прилагането на съвременните принципи на управление с разбирането, че
различни подсистеми с междудържавен, държавен, общински и частен характер на собственост
трябва да работят координирано, резултатно и
безаварийно.
Както отбелязва Николай Слатински: „Когато науката за сигурността се ползва с уважение
и приоритетно внимание, тя се отблагодарява на
страната и захранва елита на държавата с най-актуални анализи и прогнози, предлага алтернативни сценарии и решения, за да могат управляващите, като се базират на тях, да направят своя
стратегически верен, правилен и точен избор.“2
През последните години в Република България епизодично се предприемат различни инициативи за оптимизиране защитата на критичната
инфраструктура въз основа на сериозни научни
изследвания. Същевременно научните и практическите изследвания, посветени конкретно на защитата на обекти от критичната енергийна инфраструктура, са малко и недостатъчни.
Всички автори, които споделят разбирането
на сигурността като състояние, специално подчертават, че става дума за динамично състояние,
и то от системна гледна точка. „Сигурността е характеристика на всяка система и тя е в нейната
способност да се съхрани при промяна на средата, условията и обстоятелствата, от които зависи.”3
Исторически съдържанието на термина „сигурност“ е претърпяло промени (наред с политическата обстановка в регионален и глобален
мащаб). В миналото сигурността е била равнозначна на отбраната. Днес се възприема концепция
за „широката сигурност“ (включваща конкрети4

зиране на понятието за сигурност като цел на политиката и определяне на политиките, които водят до успешното постигане на тази цел).
Въпреки различните моменти в схващанията
на отделните автори, днес се приема т. нар. широко разбиране за националната сигурност, в рамките на което тя се интерпретира като динамично състояние на нацията и държавата, при което
рисковете и заплахите за тяхното съществуване
и развитие се посрещат от надеждна система, т.е.
налице са възможности да се отразяват заплахите
и да се гарантират икономическият, социалният и
духовният просперитет на нацията.
Актуализираната Стратегия за национална сигурност на Републиката очертава по-широко разбиране за националната сигурност, като
извежда на предно място сигурността на гражданина, обществените и икономическите аспекти,
без да подценява измеренията, свързани с отбраната, външната политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защитата на законността.
В специализираната литература, а и в нормативните документи често се отделя специално
внимание на основните аспекти на националната
сигурност. За да се избегне едно дълго изреждане на компонентите на националната сигурност,
обикновено се акцентира на тези, свързани с основните типове човешка дейност, или на съответни диспропорции в обществото, предизвикани от сериозни промени в средата за сигурност.
Така например отдавна е обосновано наличието
на относително обособени страни от националната сигурност, каквито са: икономическата сигурност, социалната сигурност, политическата стабилност, духовната сигурност, информационната
сигурност, а също екологичната сигурност. Заедно с това има достатъчно аргументи всяка от тези страни на националната сигурност да се разглежда на свой ред като структурирана. Например
икономическата сигурност може и трябва да се
изследва като съдържаща в себе си финансовата
стабилност, енергийната сигурност, ресурсната
осигуреност.
Накратко споделяният тук възглед е, че енергийната сигурност може и трябва да се изследва
и практически да се осигурява само като един от
аспектите на икономическата сигурност.
Енергетиката е структурна част на националното стопанство и в този смисъл е важен аспект на

икономическата сигурност в условията на глобализация. Нещо повече, според някои автори вече
се обособява нова наука. „Ражда се науката геоенергетика - аналог на геополитиката и геоикономиката. Това е наука, изучаваща влиянието на
енергийните ресурси, енергетиката, енергийните
дадености на държавата върху нейната политика.
Обект на анализ са геоенергийните измерения на
сигурността, ключовите енергийни пространства,
политическите и икономическите конфигурации,
определящи бъдещи конфронтации между държави, притежаващи и произвеждащи енергийни суровини, и държави, внасящи и потребяващи енергийни суровини. Стратегиите на подобни съюзи от
държави са коренно различни.“4
Според Величка Милина от началото на ХХI
век енергийната сигурност е сред най-високите
приоритети в стратегиите и политиките за сигурност на развитите индустриални държави. Рисковете и заплахите за нея се свързват главно с две
обстоятелства – прогнозираното предстоящо достигане на „пика“ на добива на жизненоважните за
модерната икономика въглеводородни ресурси и
сигурността на техните доставки. Процесите от
последните няколко години променят съществено
енергийната сфера.5
Световният енергиен съвет приема, че енергийна сигурност е увереност, че енергията ще бъде на разположение в необходимото количество и
качество в дадени икономически условия.6
Според И. Желязков и Т. Трифонов: „Енергийната сигурност е имплицитно интегриращо свойство на енергийния сектор на страната, което позволява на нацията да запази своя суверенитет и
самостоятелност в своето развитие.“7
В специализираната литература се отделя и
нужното внимание на няколко енергийни стратегии и други документи относно енергийната
сигурност на страната. Във всички тях се подчертава връзката между българската и общоевропейската енергийна сигурност.
Критичната инфраструктура е важен елемент
на националната сигурност на Република България. Критичната инфраструктура съдържа системи, мрежи, активи и обекти, които осигуряват
стоки и услуги, необходими за нормалното функциониране на обществото. Суверенитетът, сигурността и независимостта на държавата се опреде-

ля от стабилното и непрекъснато функциониране
на критичната инфраструктура.
Както е известно, терминът „инфраструктура” е въведен през ХІХ в. от швейцарския военен
теоретик Антоан-Хенри Жомини, който изтъква
стратегическото и оперативното ѝ значение за ръководството на бойните действия. Докъм средата
на ХХ в. това е военен термин, с който се обозначава териториалната организация на системата за
поддържане и действие на армията.
Както беше подчертано в началото, доскоро
осигуряването на сигурността и в теоретичен, и в
практичен аспект се интерпретира преди всичко
като изграждане на отбранителни способности.
Днес понятията „сигурност“ и „национална сигурност“ се ситуират в много по-широк контекст
и един от примерите е еволюцията и на понятието „инфраструктура”. То започва да се използва в
икономическата теория и в теорията на управлението.
Критичната енергийна инфраструктура има
ключово значение за функционирането на икономиката и на цялото общество. Сериозно предизвикателство пред функционирането на критичната енергийната инфраструктура е нарастващата
неопределеност на средата за сигурност, както
във връзка с активизирането на международния
тероризъм например, така и с оглед на непредсказуемостта на времето и мястото на атаки срещу обекти на тази инфраструктура.
Като добавим и новите предизвикателства
при управлението на критичната енергийна инфраструктура във връзка със значителната приватизация и либерализация на регулирането на
енергийния сектор, обектът на анализ става наистина сложен.
След 2004 г. се поставя началото на провеждане на сериозна политика на Европейския съюз
за защита на критичната инфраструктура в контекста на борбата срещу международния тероризъм. Политиката на Европейския съюз за защитата на критичната инфраструктура се координира
от Главна дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия.
През ноември 2005 г. Европейската комисия
приема т.нар. Зелена книга за Европейска програма за защита на критичната инфраструктура. В Зелената книга за първи път на общностно ниво се
5

дава дефиниция на понятието „критична инфраструктура” и се предлага препоръчителен списък
на секторите от критичната инфраструктура. Освен термина „национална критична инфраструктура”, авторите на Зелената книга утвърждават и
термина „европейска критична инфраструктура”.
На базата на Зелената книга през 2006 г. стартира Европейска програма за защита на критичната инфраструктура (European Programme for
Critical Infrastructure Protection - EPCIP).
Другият основен политически документ е
Директива на Съвета от декември 2006 г. относно
идентификацията и обезпечаването на Европейската критична инфраструктура и оценка на нуждата от подобряване на нейната защита.
Директивата на Европейския съюз за определяне на обектите на европейската критична инфраструктура и за необходимостта от усилване на
нейната защита посочва като основни области на
европейската критична инфраструктура енергетиката и транспорта.
Отделните страни в Европейския съюз в своите стратегии и практически действия за защита на
критичната инфраструктура запазват правото и
възможността да отчитат националните интереси
и спецификите на провежданата политика.
Дори при най-кратък преглед на критичната
инфраструктура и нейните обекти в повечето страни от Европейския съюз съществуват различия, но
много по-сериозен дял имат съвпаденията както в
подхода, така и в определянето им. Това се отнася
най-вече за определянето на областите и обектите
на енергийната критична инфраструктура.
Много важен документ за развитието на нормативната база и провеждането на политиката
за енергийна сигурност в Република България е
Постановление на МС №181 от 20 юли 2009 г. за
определянето на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В неговото приложение е представен Списък
на стратегическите обекти и дейности от значение
за националната сигурност. Те са подредени в ХV
Сектора, където V Сектор е Енергетика.8
В глобалния свят анализът на уязвимостта
и устойчивостта на критичната инфраструктура
и изграждането на системи за защита придобиват ключово значение.9 За нуждите на нашия анализ приемаме, че под „уязвимост“ ще разбираме
6

място, обект, връзка в системата, което се характеризира с по-голяма степен на податливост на
въздействие и заплахи, поради което там с по-голяма вероятност би се появило смущение и сериозна повреда с много сериозни последици.10 Изследване, проведено сред 200 висши мениджъри
по сигурността на критичната инфраструктура
на електроснабдителни предприятия от 14 страни, установява, че 40% смятат, че уязвимостта на
този сектор се е увеличила; според 30% тяхната
компания не е подготвена за кибератака, а повече от 40% очакват голяма кибератака в следващата година.11
Цикълът на защитата на критичната инфраструктура, и на критичната енергийна инфраструктура в частност, обхваща фазите по управлението на риска (дейностите по превенция,
смекчаване, готовност) и фазите по управлението
на кризи, изразено в дейностите – реакция, рехабилитация или реконструкция, възстановяване.12
Цикълът на защитата, освен че може да се представи като отделни фази и съпътстващите ги дейности и елементи, трябва да се разгледа и във времето.
По какъв начин се овладяват опасностите
чрез контролиране на човешките действия върху
системата, зависи от политическите и икономическите решения за разходите и ползите от защитата на обекти от критичната енергийна инфраструктура.
Правилният избор и използването на подходящи инструменти и методологии при изследването на цикъла на защитата и придружаващите го
елементи е от голяма важност.
Една от тези методологии е TVRA, която може да се прилага за обследване на обекти, за определяне на заплахите, оценяване на уязвимостта и
оценка на риска. TVRA е разработена след атаката на Световния търговски център в Ню Йорк на
11.09. 2001 г. от членове на екипа на Дани Ардити
/Dani Arditi International Consulting DA/ и по-късно е прилагана за оценка на риска на енергийни
обекти в САЩ.
Изследванията на въздействието върху обектите на критичната енергийна инфраструктура са
съсредоточени най-вече върху икономически процеси и социални последствия за здравето и живота на хората.

С помощта на ГИС (географските информационни системи) могат да се идентифицират потенциалните рискове чрез метода „Какво би станало, ако…”. ГИС могат да се възприемат като
средства за подпомагане вземането на решения.13
Network Security Risk Assessment Modeling
(NSRAM) е съсредоточена върху анализа на 431
големи взаимосвързани множества от инфраструктурни модели.14 Няколко инцидента с критичната инфраструктура в Европа доказаха потребността от по-добър и по-ефективен обмен на
информация и от по-добри познания за практиката на различните страни членки, за да се избягват
нови подобни инциденти.
Анализът чрез модела „разходи-ползи“ може
да намери приложение и при защитата на критичната енергийна инфраструктура, за да се определи дали дейностите по подготвеност на държавата
при възниквате на критична ситуация, катастрофа
и т.н. предоставят значителни ползи, които могат
да доведат до намаляване на щетите за държавата
и обществото. Пазарите не могат да използват оптималното разпределение на ресурсите, ако цените не отразяват ценностите на обществото и ограниченията. Например наличието на екологичните
ценности е основен фактор за значителни различия между пазарните стойности и социалните
ценности. В процеса за намиране на средства за
измерване на стойността на непазарни стоки може да се представят две категории за оценка: преки и непреки. TCM-методът е един от основните
непреки категорийни подходи, които се използват за допълване на пазарните и непазарни стоки,
както и за оценяване поведението на хората при
определяне на техните предпочитания.
Анализът на разходите и ползите не трябва да се използва за задаване целта на политиката, но той може да се използва за определяне на
икономически най-ефективните средства за изпълнение. Един от начините, в които разпределението може да бъде интегрирано в метода разходи-ползи, е чрез разпределение на тежестта на
получените ползи и разходи върху различните социално-икономически групи, например дава се
по-голямо тегло на по-бедните категории.
Друг възможен подход е подходът Нетна настояща стойност (NPV) и съотношението разходи-ползи. Предимствата на подхода NPV са в
това, че той е прост и не се базира на сложни до-

пускания по отношение на изчисленията на ползите и разходите. Недостатък на този подход е, че
разчита на предварително определена вътрешна
норма на възвращаемост (IRR). Той може да бъде използван при бюджетни ограничения, но не е
особено подходящ за големи и сложни бюджетни
инвестиции.15
Създаването на концептуален модел на система за защита на обектите от областта на критичната енергийна инфраструктура както глобално,
така и в нашата страна следва да се осъществява
поне през три научни области: икономика, сигурност и управление. Това изисква, разбира се, интердисциплинарни познания и опит.
Анализът на новите глобални процеси изисква създаването на ефективен модел на управление на сигурността на критичната енергийна инфраструктура и интегрирането му в системата на
енергетиката, от една страна, и в системата на сигурността на държавата – от друга.
Това налага изграждането на единна стратегия в областта на защитата на критичната инфраструктура и възприемането на единен концептуален модел за интегриране на всички аспекти на
сигурността в областта на енергийната критична
инфраструктура, както и провеждането на управленски политики за сигурност, основани на единно разбиране за заплахите и рисковете и противодействието им, както на ниво обект, така и на
национално ниво, в условията на ефективна координация.
Необходимостта от възприемането на единни
правила и процедури, както и механизми за бързо взаимодействие при противодействието в съответствие с идентифицираните заплахи и рискове изисква прилагането на единен концептуален
модел за сигурност. Това е сериозно предизвикателство както пред управленците на ниво обект
от критичната енергийна инфраструктура, така и
пред анализаторите и държавниците при изработването на адекватна политика за сигурност.
Това, което свързва непрекъсваемостта на
процесите в държавата и тези в бизнеса и на отделния човек, са обектите от критичната инфраструктура, които изискват на свой ред особено
внимание и най-високо ниво на защитеност.
Тук трябва да се посочи, че повишаването на
нивото на сигурност изисква управлението на специализираните процеси в енергетиката и управле7

нието на специализираните процеси в сигурността
на критичната енергийна инфраструктура да бъдат
осъществявани от мениджъри с безукорна академична и практическа подготовка и успешен практически опит в областта, при това работещи в отличен синхрон и в условията на взаимно доверие.
Това ще рече в условията на утвърден и приложен
на практика единен концептуален модел.
Политиките, които са възможни при планирането защитата на критичната инфраструктура на
държавата, показват, че тя може да бъде разглеждана като система. Моделът на системата може да
се представи като йерархична структура с три нива: национално, регионално и оперативно.
В контекста на системно-структурния подход
изграждането и развитието на системата за защита на критичната инфраструктура се извършва в
рамките на системата за национална сигурност,
системата за защита на националния суверенитет
и т.н.
„Системата за сигурност трябва да разполага
с адекватни на средата за сигурност вертикално
и хоризонтално интегрирани структурни звена.
Звена, на които да са ясно разпределени функционалната и териториалната компетентност, които
да разполагат с академично подготвени, технически и технологично осигурени, както и практически реално и учебно тествани служители на
системата за сигурност (независимо от това дали
става дума за националната или корпоративната
сигурност).”16
Защитата на критичната енергийна инфраструктура, като елемент от националната сигурност, осигурява приемливо ниво на риска за сигурността на държавата, на отделния обект от
критичната инфраструктура и на обществото.
На основата на постоянен анализ на състоянието на средата, широкоспектърни мерки срещу
идентифицирани заплахи, дългосрочна подготовка за адекватна на рисковете реакция и системно
учебно тестване на системата за сигурност може
да се реализира високоефективен модел за сигурност.
Всички елементи на системата за защита на
критичната енергийна инфраструктура и на обекти от критичната инфраструктура на Република България трябва да бъдат управлявани от интегрирана система за защита. Това интегриране
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следва да бъде постигано чрез специализирани
софтуерни модули (базови и приложни програмни продукти)
Осигуряването на непрекъсваемостта на
всички ключови работни процеси и оперативни взаимовръзки в енергийната инфраструктура
налага разгръщането на интегрирана система за
сигурност, която да осигури физическата, техническата, информационната и процедурната подсистема на сигурността. При това за всички обекти от критичната инфраструктура поотделно, но с
висока степен на координация и интеграция.
Защитата на критичната енергийна инфраструктура изисква, от една страна, да бъдат приложени всички принципи на сигурността като
система и от друга страна – необходимо е прилагането на принципите на ефективното управление. Разгръщането на системата за сигурност и
нейното управление осигуряват изграждането на
ефективна защита чрез оптимално използване на
защитните механизми и способи на държавата, на
собствениците и на операторите на обекти от критичната инфраструктура, организирани в сложна
система. Заедно с това се осигурява и разпределянето на специфичните отговорности на различните субекти както по вертикала, така и по хоризонтала в общата енергийна система.
Ефективната интегрирана система за сигурност в критичната инфраструктура, повече отколкото навсякъде другаде, изисква възприемането на
изключително строги професионални изисквания
към длъжността „мениджър по сигурността”. Изключително важно е постигането на системна координация на изградената интегрирана система за
сигурност в енергийната критична инфраструктура с държавните структури за сигурност на национално ниво в лицето на ДАНС и МВР, както и със
структурите на областно и местно ниво – там, където е ситуиран съответният обект от критичната
инфраструктура.
Накрая, отчетливо е видна необходимостта
от изменение и допълнение в нормативната база
на страната, което да позволи по-добро взаимодействие, системност на координацията и споделен ресурс за реакция на всички функциониращи
национални, областни, общински и корпоративни структури в областта на сигурността на критичната енергийна инфраструктура на Република
България.
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