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Съобщение за пресата 
Люксембург, 17 декември 2020 г. 

Европейските одитни 
институции обединяват 
усилията си в областта на 
киберсигурността 
През последните години опасността от киберпрестъпления и кибератаки нараства. Ето 
защо одиторите от целия Европейски съюз обръщат все по-голямо внимание на 
устойчивостта на критичните информационни системи и цифровата инфраструктура. Днес 
Контактният комитет на върховните одитни институции на ЕС (ВОИ) публикува Одитен 
сборник по темата за киберсигурността, който представя преглед на одитната им дейност 
в тази област.  

Киберинцидентите могат да бъдат умишлени или непреднамерени и да варират от 
случайно разкриване на информация до атаки срещу предприятия и критична 
инфраструктура, кражба на лични данни или дори намеса в демократичните процеси, 
включително избори, и общи кампании за дезинформация с цел оказване на влияние върху 
обществени дебати. Киберсигурността беше от решаващо значение за нашите общества 
и преди епидемията от COVID-19, но последиците от пандемията, пред която сме 
изправени, ще изострят допълнително киберзаплахите. Много бизнес дейности 
и обществени услуги преминаха от работа във физически офис към работа от разстояние 
в период, когато „фалшивите новини“ и конспиративните теории се разпространяват 
повече от всякога. 

Ето защо защитата на критичните информационни системи и цифровата инфраструктура 
срещу кибератаки се превърна във все по-нарастващо стратегическо предизвикателство за 
ЕС и неговите държави членки. Въпросът вече не е дали ще има кибератаки, а кога и как ще 
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бъдат извършени. Това засяга всички нас — физически лица, предприятия и публични 
органи.  

„Кризата, свързана с COVID-19, подлага на изпитание икономическата и социалната 
структура на нашите общества. Като се има предвид зависимостта ни от 
информационните технологии, евентуална „киберкриза“ може да се окаже следващата 
пандемия“, заяви Клаус-Хайнер Лене, председател на Европейската сметна палата (ЕСП). 
„Търсенето на цифрова автономност и посрещането на предизвикателствата, 
породени от киберзаплахите и външните кампании за дезинформация, несъмнено ще 
продължат да бъдат част от нашето ежедневие и ще останат в политическия дневен 
ред през следващото десетилетие. Затова от съществено значение e да се 
оповестяват по-широко резултатите от актуалните одити в областта на 
киберсигурността в държавите — членки на ЕС.“ 

Ето защо европейските ВОИ в последно време насочват одитната си дейност към 
киберсигурността, със специален акцент върху защитата на данни, готовността на системата 
да устои на кибератаки и защитата на основните системи за комунални услуги. Това трябва 
да се разглежда в контекста на стремежа на ЕС да се превърне в най-безопасната цифрова 
среда в света. Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност представиха нова стратегия на ЕС за 
киберсигурност, която има за цел да засили колективната устойчивост на Европа срещу 
кибератаки. 

Публикуваният днес Одитен сборник предоставя обща информация относно 
киберсигурността, основните стратегически инициативи и свързаното с тази област 
законодателство в ЕС. Той показва и най-важните предизвикателства, пред които са 
изправени ЕС и неговите държави членки, като например заплахите за индивидуалните 
права на гражданите на ЕС поради злоупотреба с лични данни, риска институциите да не са 
в състояние да предоставят основни обществени услуги или да не могат да извършват 
дейността си в пълна степен след кибератаки. 

В Сборника са събрани резултатите от одити, извършени от ЕСП и от ВОИ на 12 държави — 
членки на ЕС: Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, 
Унгария, Финландия, Франция и Швеция.  

 

Обща информация 

Настоящият Одитен сборник е резултат от сътрудничеството между ВОИ на ЕС и на 
неговите държави членки в рамките на Контактния комитет на ЕС. Неговото 
предназначение е да бъде източник на информация за всички, които се интересуват от тази 
важна област на политика. Понастоящем той е публикуван на английски език на уебсайта на 
Контактния комитет; по-късно ще бъдат добавени и други преводи на официални езици на 
ЕС.  

Това е третото издание на Одитния сборник на Контактния комитет. Първото издание, 
което разглежда младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на 
труда, беше публикувано през юни 2018 г. Второто издание на тема общественото 
здравеопазване в ЕС беше публикувано през декември 2019 г. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/bg/Pages/Compendiums.aspx
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/NewsItem.aspx?nid=10450
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/NewsItem.aspx?nid=10450
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium%20public%20health/CC_AUDIT_COMPENDIUM_PUBLIC_HEALTH_BG.pdf
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium%20public%20health/CC_AUDIT_COMPENDIUM_PUBLIC_HEALTH_BG.pdf
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Контактният комитет е автономен, независим и неполитически орган, съставен от 
ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС и на неговите държави 
членки. Комитетът предоставя форум за обсъждане и действие по въпроси от общ интерес, 
свързани с ЕС. Като укрепва диалога и сътрудничеството между своите членове, 
Контактният комитет допринася за извършването на ефективен и независим външен одит 
на политиките и програмите на ЕС 

Лице за контакт в пресслужбата 
Vincent Bourgeais — Ел. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
Tел.: (+352) 4398 47502 / Mоб. тел.: (+352) 691 551 502 
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