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Киберпространството даде нов тласък в развитието на всички сфери на човешкото общество.
Като резултат от това се промени средата за сигурност. Тя стана все по-динамично изменчива. Нарасна броя, комплексността и сложността на атаките срещу информационните и комуникационни
активи на организации и отделни субекти. Новите
технологии все повече предразполагат цифровизирането на дейностите и процесите, което само по
себе си всъщност представлява т.нар. цифрова зависимост. Инструментариума и подходите за извършване на криминални действия и дейности в
киберпространството растат по обем и степен на
интеграция. Нарастването на цифровизацията и
свързаността увеличава на рисковете, свързани с
киберсигурността, като по този начин обществото
като цяло стана по-уязвимо за киберзаплахи и се
изостриха опасностите за физически лица, включително уязвими лица, като например деца. [4]
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Киберсигурността се изправя пред все повече и все по-сложни предизвикателства. Възможностите за защита от съвременните заплахи и
рискове в киберпространството зависят от процеса на тяхното идентифициране, обхвата им,
темпа на ескалация, направлението за развитие,
сложността на процесите в атакуваните системи, връзките между елементите на системата и
степента ѝ на неопределеност Това рефлектира
в изискванията сигурност на комуникационните
и информационните технологии като среда за
функциониране на държавните институции,
бизнеса и гражданите.
Република България изгражда своята сигурност с прилагане механизмите на колективната
отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз като член на
НАТО и Европейския съюз
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Националната стратегия за киберсигурност
„Киберустойчива България 2020” от 2016 г. [3] е
първият документ, в който е изразен колективния
ангажимент и отговорност на всички заинтересовани страни за осигуряване на модерна рамка и
стабилна среда за развитие на националната система за киберсигурност в усилията за постигане
на отворено, безопасно и сигурно киберпространство.
В същото време в бялата книга за отбраната
и Въоръжените сили - основен програмен документ на отбранителната политика- ясно дефинира
мисиите и задачите на Българската армия. В изпълнение на мисия „Подкрепа на международния
мир и сигурност“ Въоръжените сили изпълняват
задачи по международни и коалиционни ангажименти за участие в операции на НАТО и Европейския съюз в отговор на кризи, предотвратяване на
конфликти, за борба с тероризма, участие в мисии на ООН, ОССЕ и други коалиционни формати, дейности по контрол на въоръженията, неразпространение на оръжия за масово унищожение,
техните носители и материалите за тяхното производство, международно военно сътрудничество, предоставяне на хуманитарна помощ, укрепване на доверието и сигурността. [1]
Тук е мястото да се отбележи и една от стратегическите цели на държавата, отчитайки спецификата на международната среда на сигурност:
„… заплахите за националната сигурност да бъдат посрещани извън територията на страната,
където се пораждат, …“ [1]
В контекста на горе изложеното за изпълнението на поетите отговорности следва да са налице съответните способности както на национално, така и на ведомствено ниво. Или казано иначе
екзистенциално е наличието на функционираща,
надеждна, проактивна и интегрирана система за
национална сигурност. Изключително важна роля има системата за киберсигурност, респективно
системата за киберотбрана на страната.
Участието на Българската армия в операции
на НАТО и Европейския съюз в отговор на кризи, които могат да бъдат и бойни операции, налага
изграждането на способности и за киберзащита.
Изследването на опита на водещите страни-членки на Организацията на Северноатлантическия договор показва, чe за имплементирането
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на големи сложни системи със високи нива на интеграция и оперативна съвместимост на елементите е разработена и въведена архитектурна рамка (framework) чрез прилагане на архитектурния
подход (AP), представен за първи път от Джон Захман в края на 80-те години на 20-ти век в статия,
разглеждаща предложение за рамка на архитектура на информационна система.[2] Архитектурния
подход АП обединява в себе си преимуществата
на структурно-функционалния анализ, структурализма и системния анализ. [5]
Използването на АП позволява да се намали
сложността на моделираната система, стандартизирането на процесите и програмното осигуряване, редуциране на времето за оптимизация на
процесите, позволява бързо пренастройване/преконфигуриране на организацията/системата при
промяна на условията на средата, в която функционира, повишаване на сигурността чрез описание на систематизирана структура на мерките, предприемани срещу съвременните пробиви
в сигурността. Такива архитектурни рамки имат
Министерство на отбраната на САЩ (DODAF
v.2.02), Министерство на отбраната на Великобритания (MODAF, след 2020 година е заменена от архитектурнаа рамка на НАТО), Организацията на Североатлантическия договор (NAFv4,
2018), Индия (IndEA, 2018), Министерство на отбраната на Австралия (DAF) и други.
В закона за киберсигурност са определени националните и специализираните компетентни органите в областта на киберсигурността, техните
правомощия и функции и техните задачи по провеждане на дейностите, касаещи организацията,
управлението и контрола в системата за киберсигурност, дейностите по изпълнение на проектите
за киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността.
Националната система за киберсигурност е
изградена в съответствие с националното законодателство (Законът за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, Закон за електронните съобщения, Закон
за електронното управление, Закон за Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Закон
за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и наредбите към него, Закон за електронния
документ и електронния подпис, и др.) и влезли в

сила международни договори, по които Република България е страна в ЕС, НАТО, ООН и др.
Националната система за киберсигурност
включва следните звена: Национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност (НКОМКС), Национален ситуационен
център, Национален киберситуационен център
(НКСЦ) в рамките на Националния ситуационен
център (Секретариата на Съвета по сигурността),
национални, секторни и ведомствени центрове
и екипи за киберсигурност, известни като CERT
(също CSIRT/CIRC и други), в които функционират постоянно или се създават ad-hoc екипи и
групи за бързо реагиране (RRT – Rapid Reaction
Team), осигурени със капацитет и способности от
ресорната структура за непрекъснат мониторинг
на състоянието на назначеният им сегмент от киберпространството (мрежови и информационни
ресурси). Така изградената архитектура използва принципа на виртуалната мрежа на взаимодействие, като моделът на работа е ориентиран
към услуги.
Центровете за реагиране на компютърни инциденти (ЦРКИ) към съответните структури са
ключовите елементи на архитектурите за киберотбрана, респективно за киберзащита, за изпълнение на единната стратегия за сигурност. ЦРКИ
на Министерството на отбраната (МО) и Българската армия (БА) е част от пътната карта за изпълнение на стратегията за система за киберзащита
в МО и БА и развитието на способности за киберотбрана. [4]
Центърът заема оперативното ниво в общата архитектура на системата за киберотбрана на
МО и БА и е изграден в Стационарната комуникационна и информационна система в Центъра за
управление и киберотбрана (техническо звено по
киберотбрана). На тактическо ниво за осигуряване на стратегията се използват изградените структури по КИС и сигурност на информацията.
ЦРКИ на МО и БА не е самостоятелно функциониращо звено, а част от цялостната система за
киберотбрана (СКО) и изпълнява функциите си в
тясно взаимодействие с различните модули, разположени на всички нива на системата.
На същия принцип следва да бъде изградена
архитектурата на система за киберзащита на национален елемент от българската армия, участ-

ващ в коалиционна съвместна бойна операция. За
изпълнение на задачите и дейностите по киберзащита в организационната структура на елемента се сформира център за реагиране при киберинциденти със специализирани комбинирани екипи
или отделни специалисти в различните направления за реакция на масирани киберинциденти от
интердисциплинарен характер и хибридни атаки
и се обезпечават дейности за защита на информационните и мрежови ресурси. Следва да бъдат
осигуряване услугите от трите основни категории, а именно „реактивни услуги“, „проактивни
услуги“ и „услуги по качеството на сигурността“:
Центърът се състои от експерти по киберсигурност, които планират и реализират дейности в
отговор на инциденти. Той отговаря за откриване,
анализ, изучаване и реакции на събития и инциденти в киберпространството.
Центърът изпълнява пет основни функции,
свързани с контрол и управление на инциденти в
областта на киберсигурността. Те опират до своевременно разследване и оценка на сериозността
на инцидентите; бързо възстановяване на системата в нормалното й оперативно състояние; уведомяване за инциденти на горните инстанции по
киберсигурността и взаимодействие с тях; мерки
за предотвратяване на инциденти в бъдеще.
Координационното звено за киберотбрана
(КЗКО) има свързващ характер и осигурява взаимодействието между стратегическото и оперативното ниво на СКО. За целта то си взаимодейства с
двете служби ВИ и ВП, а също и с външни организации и ЦРКИ. От друга страна, КЗКО има оперативна връзка с ЦРКИ и изследователското звено за киберотбрана (ИЗКО), което е в състава на
Института по отбрана (ИО).
Оперативният ЦРКИ поддържа връзка с изградените звена по киберсигурност в различните
организационни единици (ОЕ), създадени в БА.
Обикновено това са системните администратори на различни АИС или мрежи, администраторите по сигурността и специалистите от звената
по КИС на БА, отговарящи за киберсигурността.
При изпълнение на функциите си оперативният ЦРКИ работи в сътрудничество с ИЗКО на
ИО, които от своя страна са в тясна връзка при реакция на различните компютърни инциденти.
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Една от функциите на ИЗКО на ИО е да подпомага анализа на откритите находки, събрани по
време на компютърните инциденти от специалистите на ЦРКИ. Изследователското звено извършва още практическо обучение на специалисти по
сигурността на оперативно и тактическо ниво.
Целенасоченото прилагане на архитектурния
подход не би могло да реши всички проблеми,
свързани със сигурността и отбраната на страната, но използването му би позволило по-добро формулиране на слабите места в системата, по-лесното им отстраняване и по-ефективно
управление на процесите в сектора.
Димитър Минчев Димитров
тел.: 00359 887 694 767
e-mail: dim.dimitrov@rndc.bg
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