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Abstract: Bulgarian society, as part of the global Internet family, is developing intensively and always in
the digital and information age. Digital infrastructure is becoming a backbone or a critical factor for
the management and proper functioning of all re-

С оглед на бързо развиващата се ситуация в
областта на киберсигурността, ежедневието и икономиката ни стават все по-зависими от цифровите
технологии, гражданите стават все по-уязвими от

sources and systems of national importance, for a
modern and innovative economy, transparent governance, for a modern and democratic civil society.
Key words: public-private partnership, cybersecurity, EU, critical infrastructure.
тежки киберинциденти. Бъдещата ни сигурност зависи от подобряването на способностите да се защитим от киберзаплахи, тъй като както гражданската инфраструктура, така и военният капацитет
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разчитат на надеждни цифрови системи. На срещата на върха в областта на цифровите технологии в Талин през септември 2017 г. държавните и
правителствените ръководители отправиха призив
към ЕС да стане „световен лидер в областта на киберсигурността до 2025 г., за да се гарантират доверието, увереността и защитата на нашите граждани, потребители и предприемачи в мрежата и да
се създаде възможност за свободен и законово регулиран интернет“.1 Като се има предвид значението на киберсигурността и непрекъснато растящата
заплаха от киберпрестъпления, голямото значение
на защитата на личните данни на гражданите, които се съхраняват от публичната администрация,
институции и агенции и необходимостта от специално обучение за управление на информацията,
защита на данните и киберсигурността за служители в системата на публичната и частната администрация. Необходимо е да насочим вниманието
си към цялостна представа за защита срещу киберпрестъпления и кибератаки, както и за развитие на
силен сектор на киберсигурността, същевременно
да обърнем внимание на запазването на неприкосновеността на личния живот и други основни права, повишаване на осведомеността на гражданите
и насърчаване на проактивни подходи за защита.
Информирани и отговорни действия от страна на
частните предприятия, задълбочено партньорство
между правителствата, частния сектор и гражданите, подходящи равнища на инвестиции, добри
технически стандарти и достатъчно инвестиции в
сектора. Основните проблеми между публичния и
държавния сектор са свързани с разпределението
на отговорностите, споделянето на информация и
финансирането, касаещо повишаването на сигурността на функциониране на отделните сектори,
изложени на риск от киберзаплахи. Частният сектор трябва да участва в споделянето на информация за новите рискове и заплахи, да поема своите отговорности и да инвестира в нови системи за
управление и контрол, адекватни на новите нива
на заплахи от киберпространоството, и да участва във всички етапи при формулирането на национална политика за сигурност и реакции при криза.
Публичният сектор от своя страна има отговорности, които нарастват и стават все по многообразни в
„новата среда“ за сигурност.
През 2010 г. САЩ демонстрираха една възможна държавна реакция на нарастващите киберзаплахи, като обявиха киберпространството за
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пета отбранителна сфера наред със земя, въздух,
вода, космос. Официално киберармии имат САЩ,
Китай, Англия, Франция и Германия. Нараства
значимостта от публично-частно партньорствo за
гарантиране защитата на киберпространството и
израз за това може да се намери в започналото създаване на специализирани администрации по този
проблем. В Австрия е създадена „Мрежа на доверието за обмен на информация за издържливост на
критичната инфраструктура“ ( Trusted Information
Sharing Network for Critical Infrastructure Resilience
– TINS). Тя осигурява среда, в която бизнесът и
правителството могат да споделят важна информация по въпросите на сигурността, отнасящи се
до защита на критичната инфраструктура и непрекъсваемостта на основните услуги пред лицето на
„новите“ киберзаплахи.“ Една от най-важните задачи на новата държавна структура е да съдейства за преодоляването на пропастта между частната
индустрия и държавните агенции. Публично-частното партньорствo няма само национално измерение, пример за сътрудничество между държавния
и частния сектор за постигане на общите стратегически цели е Caspian Guard, инициатива на Програмата за регионална сигурност на Департамента
за отбрана на САЩ. Интернационализирането на
критичната инфраструктура закономерно води до
интернационализирането на нейната защита в различни формати.
В България към момента няма създадена единна система за работа между публичния и частния
сектор, която да е сработила ефективно и поради това се налага незабавната нужда от по-тесни
партньорства между индустрията и правителствените организации, за да се насърчи хармонизирането на екосистема за сигурност. Необходимо е да
се премахне бариерата между правителството и
индустрията, и да се съсредоточим върху действията, за да се изгради инфраструктура, която да бъде устойчива срещу кибератаки. Причината за това фундаменталното сътрудничество е потенциала
които съществува от кибер терористични атаки
върху критичната инфраструктура. Със Закона за
киберсигурност, приет на 31.10.2018 г. 5 в българското законодателство се въвеждат изискванията
на Директива 2016/1148 ЕС относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежовите и информационни системи в Съюза.2 В наши дни правителствата и публичните институции и агенции
притежават по електронен път много лична инфор-

мация за всички граждани. По този начин, доброто
управление на информацията, киберсигурността и
защитата на личните данни е от голямо значение
за гражданите на територията на Съюза, които се
нуждаят от гаранция, че личните им данни и неприкосновеността на личния живот са защитени в
съответствие с директивите и регламентите на ЕС.
Това се отнася особено за случаите с данни за здравето на човек, финансови, правни и други въпроси,
които биха могли да бъдат използвани за кражба
на самоличност или неподходящо разкрити на трети лица. Жизнено важно е всички служители, работещи в публичния сектор, да са добре обучени в
управлението на информация, киберсигурността и
защитата на личните данни.
Къде започват и свършват задълженията на
двете страни осигуряващи защита на киберсигурността. Разлика на възгледи и възможностите е ,че
oт една страна държавата не е наясно как се съхраняват и опазват данните на сигурността на частните мрежи, нито как се обслужват. От друга страна частния сектор инвестира в хардуер, софтуер,
обучения и в иновации, много повече от колкото
в държавната администрация. Това показва лидерство на частния сектор. Възможно ли е държавата
да се възползва и да вземе пример от частния сектор ? Въпросът тук се поставя пред организационните единици и хората, който взимат управленски
решения, а отговорът е ясен. Важно е да се създаде
прозрачна политика за обмен на информация между двата сектора. Това е един от най, най-важните
елементи в публично частното партньорство. Държавата трябва да се чувства защитена при споделяне на информация, а частния сектор трябва да
има задължение да връща информация обратно
към държавата. В момента частния сектор има готовност да сподели своите иновации с държавата,
докато държавата, използва капацитета на частните компании, но нито една от страните не е готова
да сподели информацията която има. Този проблем
произлиза от няколко фактора:
1. Невидима заплаха
Защитата от хакерски атаки е в пъти по-скъпа, от самата атака. За да се осигури надеждна защита трябва да се инвестиране в закупуване на
оборудване, изграждане на инфраструктура, обучение на хора, докато на атакуващия днес му е
достатъчно да гледа няколко видеа в ютуб и да се
справи с хакването на системите.

2. Нежелана Реалност
Фирмите си задават въпроса кое ще ми струва
по-вече, да имам добра защита на инфраструктурата си или ако ме хакнат. колко ще е загубата. В България повечето фирми са малки и средни, нямат
достъп до капитали, нямат кадри и за съжаление
поемат риска, като мислят че ще загубят по-малко,
отколкото да инвестират в кибер сигурност. Второ
мислят, че ако говорим за атака над държавата, това
е национална отговорност това не мой ангажимент.
3. Необходимото „зло”
Ясно е че страните не могат и не трябва да се
съгласяват или да не се съгласяват със всичко. Но
по един въпрос са съгласни и двете страни, държавата трябва да се защити от предстоящите- кибер атаки. Наложително е в най-скоро време държавата и частния сектор да идентифицират набор
от практически насоки и добри практики за управление на кибер партньорски дейности.
Създаване на рамка за насърчаване на информацията в двете посоки: от индустрията до правителство и правителство към индустрията. Което ще
подобри процес на доброволен обмен на информация в киберсигурност, който ще насърчи публичния и частния сектор да споделят информацията за
киберзаплахи и уязвимости, ще позволи по-голямо
сътрудничество и в националната сигурност.
4. Държавата е ключов участник
Държавата има достъп до разузнаването и
методи, недостъпни за частния сектор, може да
действа срещу хакерите по начини, които са невъзможни за частния сектор.
Държавата и частни организации могат съвместно да създадат системи за наблюдение и контрол над критичната инфраструктура от нападатели.
Киберсигурност е отговорност на правителствените органи и на бизнес общностите. И двете
организации трябва да разработят методи за създаване на интелигентни инфраструктурни модели, които предотвратяват кибератаките и киберзаплахите
5. Наложителното сътрудничество
Партньорството за киберсигурност вече не
е възможност, то е наложително, тъй като нациите, хората и организациите ще се сблъскат с
предизвикателства от кибер заплахи, атаки и нов
вид шпионаж, които могат да доведат до абсолю25

тен хаос. За правителството и частния сектор е
от полза партньорството в дигиталната ера да се
превърне в източник, а не в спорове.
Въз основа на атаките върху критичната инфраструктура на други държави, има вероятност
ние също да попаднем под атака на киберпрестъпници, които да повредят критична инфраструктура
на страната.
Правителството няма нужда да чака подобна
катастрофа, за да действа, но трябва да се използват превантивни стратегии за предотвратяване и
преодоляване на всякакви потенциални заплахи.
В заключение, би било много полезно да съществува обективна мярка за нивото на киберустойчивостта на всяка държава членка, така че сравненията да могат да се използват за преодоляване на
слабостите и стимулиране на подобренията. Възможно е да се създаде национален модел за развитие на киберсигурността и рейтинг система,
аналогична на Модела на развитата пригодност
(Capability Maturity Model) в ИТ индустрията, за
да се измери състоянието на националната защита
на киберсигурността и устойчивостта. Всеобхватно управление от всички държави членки, за да се
гарантира, че критичните информационни инфраструктури са добре защитени и устойчиви, информирани и отговорни действия от страна на всички
предприятия, за да гарантират, че системите им за
ИКТ са защитени и устойчиви, да защитят своите
операции и интересите на своите клиенти, проактивен подход от доставчиците на интернет услуги
за защита на клиентите им от кибератаки. Задълбочен партньорски подход към киберсигурността
в целия ЕС между правителствата, частния сектор
и гражданите на стратегическо и оперативно равнище, подходящо ниво на инвестиции в развиване на знания и умения в областта на киберсигурността, за да се формира квалифицирана работна
ръка в сферата на киберсигурността
Пет препоръки за успешно публично-частно
партньорство в киберсигурността:
• съюзи;
• разпространение на информация;
• увеличаване на субсидии в цифровите НИРД;
• универсални антихакерски тактики;
• прилагане на най-добри практики.
Критични фактори за успешно партньорството в киберсигурността:
• Доверие между партньорите.
• Яснота на ролите.
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• Ангажираност на всички страни към целите
на партньорството.
Трябва да се прилагат адаптивни политики, които да съответстват на бързите промени в
технологиите. Още през далечната 2016 г. беше
създадено публично-частно партньорство (договорно публично-частно партньорство – ДПЧП)
в областта на киберсигурността в ЕС беше солидна първа стъпка, която обедини общностите от научноизследователския, промишления и
публичния сектор, за да се улеснят научните изследвания и иновациите в областта на киберсигурността, и която в границите на финансовата
рамка за периода 2014 – 2020 г. следва да доведе
до добри, по-целенасочени резултати в областта
на научните изследвания и иновациите. Договорното публично-частно партньорство позволява на
партньорите от промишления сектор да поемат
задължения за индивидуалните разходи, които ще
направят, определени в стратегическата програма
за научни изследвания и иновации на ДПЧП.
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