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Предговор 
Уважаеми читатели, 

Цифровизацията и нарастващата употреба на информационни технологии във 
всички сфери на нашето ежедневие създават много нови възможности. От своя 
страна рискът гражданите, предприятията и публичните органи да станат жертва 
на киберпрестъпление или кибератака, се увеличи, както и обществените 
и икономическите последици от тях.  

В ЕС киберсигурността е прерогатив на държавите членки. ЕС има своята роля при 
създаването на обща регулаторна рамка в рамките на единния пазар на ЕС и при 
създаването на условия държавите членки да работят заедно при взаимно 
доверие.  

Киберсигурността и нашата цифрова автономност се превърнаха в тема от 
стратегическо значение за ЕС и неговите държави членки. В публичния и частния 
сектор на всички държави членки все още има слабости при управлението на 
киберсигурността, макар и на различни равнища. Това засяга нашата способност 
за ограничаване и — когато е необходимо — за действия в отговор на 
кибератаките. Дезинформацията — често координирана от държави извън ЕС — 
се увеличава, както за пореден път стана ясно по време на пандемията от COVID-
19 тази година. Това представлява заплаха за социалното сближаване в нашите 
общества и за доверието на гражданите в нашите демократични системи, която 
не можем да пренебрегнем.  

През 2018 г. анкета сред върховните одитни институции (ВОИ) в ЕС показа, че до 
момента около половината от тях не са одитирали киберсигурността. Оттогава 
насам нашите ВОИ засилиха своята одитна дейност в областта на 
киберсигурността, и по-специално защитата на данни, подготвеността на 
системите срещу кибератаки и защитата на основните системи за комунални 
услуги. Разбираемо е, че не всички от тези одити могат да бъдат оповестени, тъй 
като някои може да се отнасят до чувствителна информация (свързана 
с националната сигурност).  

През настоящата година кризата поради Covid-19 подложи на изпитание 
икономиката и социалната структура на нашите общества. Предвид зависимостта 
ни от информационните технологии, една „киберкриза“ може да се окаже 
следващата пандемия. Трябва да бъдем подготвени и да увеличим устойчивостта 
на кибератаки на критичните информационни системи и цифрови 
инфраструктури. 
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Надяваме се, че представения в настоящия сборник преглед ще стимулира 
допълнително интереса на одиторите от публичния сектор в Съюза в тази 
критична област. 

 

Клаус-Хайнер Лене 

Председател на Европейската сметна 
палата 

Председател на Контактния комитет 
и ръководител на проекта 
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Кратко изложение 
I Киберсигурността и нашата цифрова автономност се превърнаха в тема от 
стратегическо значение за ЕС и неговите държави членки и тъй като равнището 
на заплаха се увеличава, трябва да увеличим усилията си да защитим нашите 
критични информационни системи и цифрови инфраструктури от кибератаки. 
Киберсигурността е свързана не само с нашите комунални услуги, отбрана 
и здравни системи, а и със защитата на нашите лични данни, бизнес модели 
и интелектуална собственост. В крайна сметка киберсигурността е свързана със 
защитата на нашите демократични общества, на нашата независимост като 
европейци и на начина, по който живеем заедно.  

II В първия раздел от този трети сборник на Контактния комитет се определя 
какво представлява киберсигурността. Описва се как киберсигурността е 
предизвикателство за публичните органи, предприятията и гражданите, и се 
откроява новото явление „дезинформация“, което е нарастваща заплаха за 
социалното сближаване в нашите общества и демократични системи. Разясняват 
се също така компетентностите и участниците от ЕС, неговата стратегия 
и законодателство, както и наличното финансиране от ЕС в тази област. 

III Във втората част на сборника са обобщени резултатите от избрани одити, 
извършени от дванадесет участващи ВОИ на държавите членки и от 
Европейската сметна палата, публикувани между 2014 г. и 2020 г. В тези одити са 
разгледани важни аспекти на киберсигурността, като например защитата на 
личните данни, неприкосновеността на националните центрове за данни, 
сигурността на инсталациите за комунални услуги и прилагането на националните 
стратегии за киберсигурност в по-широк смисъл. 

IV Третата част на сборника съдържа подробни информационни справки за 
избраните одити, както и обобщение на други публикувани от ВОИ одити, 
свързани с темата киберсигурност. 
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ЧАСТ I — Киберсигурност 
в европейския контекст 
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Какво представлява киберсигурността? 

1 Не съществува стандартно общоприето определение за киберсигурност.
В настоящия доклад под „киберсигурност“ се разбират дейностите, необходими 
за защита от киберзаплахи на мрежите и информационните системи, на техните 
ползватели и на други лица, засегнати от киберзаплахи. Тя включва 
предотвратяване, откриване, реагиране и възстановяване от киберинциденти. 
Тези инциденти могат да бъдат преднамерени или не и да варират от случайно 
разгласяване на информация до атаки на предприятия и критична 
инфраструктура, кражба на лични данни или дори от намеса в демократичните 
процеси до намеса в избори, или общи кампании за дезинформация, за да се 
окаже влияние върху обществените дебати.  

Киберсигурността засяга ежедневието на всички граждани 
на ЕС  

2 Киберсигурността засяга ежедневието на всички граждани на ЕС винаги когато
използваме персонални ИТ устройства, като например смартфони, безжични 
мрежи, социални медии или електронно банкиране. През 2020 г. повече от 
всякога въпросът вече не е дали ще бъдат осъществени кибератаки, а как и кога 
ще бъдат извършени. Това засяга всички нас: индивидуалните граждани, 
предприятията и публичните органи. На снимка 1 е показано как ЕС подкрепя 
киберсигурността и е създал рамка, за да защити от кибератаки ежедневните 
електронни дейности на гражданите. Защитата на критичните информационни 
системи и цифрови инфраструктури се е превърнала в стратегическо 
предизвикателство. 
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Снимка 1 — Подкрепа на киберсигурността от страна на ЕС 

в ежедневието на гражданите на ЕС 

 
Източник: ЕСП, иконите са направени с Pixel perfect от www.flaticon.com 

Съществуват многобройни видове заплахи за 
киберсигурността 

3 Многобройните видове заплахи за киберсигурността в нашите общества могат 
да бъдат класифицирани според това, което правят с данните — разгласяване, 

модифициране, унищожаване или отказ на достъп — или според основните 
принципи на информационна сигурност, които нарушават (вж. фигура 1).  

https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
http://www.flaticon.com/
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Фигура 1 – Видове заплахи и принципите на информационна 
сигурност, които те излагат на риск 

1 Европейски парламент, Cybersecurity in the European Union and Beyond: Exploring the 
Threats and Policy Responses (Киберсигурност в Европейския съюз и извън него — 
проучване относно заплахите и ответните мерки на политика), Проучване за 
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), септември 
2015 г. 

2 ENISA, ENISA Threat Landscape Report 2017, 18 януари 2018 г. 

Неразрешен достъп

Разгласяване

Изменение 
на информация

Унищожаване

Отказ от обслужване

Катинар = няма отражение върху сигурността; Удивителен знак = риск за сигурността 

Източник: ЕСП, въз основа на проучване на Европейския парламент1. 

4 Всеки път, когато едно устройство се регистрира в интернет или се свърже
с други устройства, така наречената „изложена на атака повърхност“ на 
киберсигурността се увеличава. Експоненциалният растеж на използването на 
„интернет на нещата“, изчисленията в облак, големите масиви от данни 
и цифровизацията на промишлеността е съпътстван също от все по-голямо 
излагане на уязвимите места, което позволява на нарушителите да засягат още 
повече потърпевши. Трудно е винаги да се реагира своевременно, като се има 
предвид разнообразието на видовете атаки и тяхната нарастваща сложност2. 
В каре 1 са описани примери за възможни кибератаки. 

Наличност Поверителност Неприкосновеност

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017
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Каре 1 

Видове кибератаки 

Малуерът (зловредният софтуер) е предназначен да причинява вреди на 
устройства или мрежи. Той може да включва вируси, „троянски коне“, 
софтуер за изнудване, компютърни червеи, адуер и шпионски софтуер 
(например NotPetya). 

Софтуерът за изнудване криптира данните и предотвратява достъпа на 
потребителите до техните файлове, докато не бъде платен откуп, обикновено 
в криптовалута, или не бъде извършено определено действие. Според 
Европол атаките със софтуер за изнудване преобладават сред останалите 
видове атаки, а видовете софтуер са се увеличили скокообразно през 
последните няколко години (напр. Wannacry3). 

Атаките от типа „отказ от обслужване“ (DDoS), които правят услугите или 
ресурсите недостъпни чрез натоварването им с по-голям брой заявки, 
отколкото те могат да изпълняват, също бележат ръст, като през 2017 г. една 
трета от организациите са получили такива атаки4. 

Уеб-базираните атаки са атрактивен метод, чрез който участниците в заплахи 
могат да заблудят потърпевшите, като използват уеб системи и услуги като 
вектор на заплахата. Това обхваща огромна област, изложена на атаки, 
например разпространяване на зловредни URL или зловредни скриптове 
с цел насочване на потребителя или потърпевшия да посети желания уебсайт 
или да изтегли зловредно съдържание („водопойни“ атаки, атаки от типа 
„драйв бай“) и инжектиране на зловреден код в легитимен, но 
компрометиран уебсайт с цел кражба на информация (т.е. формджакинг, или 
електронно скимиране) за финансова печалба или кражба на информация5. 

Потребителите могат да бъдат манипулирани неволно да извършат някакво 
действие или да разкрият поверителна информация. Тази измама може да се 
използва за кражба на данни или кибершпионаж и е известна като социално 
инженерство. Има различни начини да се постигне това, но широко 
разпространен метод е фишингът, при който електронни писма, които 
изглеждат изпратени от достоверни източници, подвеждат потребителите да 
разкрият информация или да щракнат върху връзки, които ще заразят 
устройствата им с изтеглен малуер. Повече от половината държави членки 
докладват за разследвания на такива атаки в мрежата6. 

Може би най-злонамереният вид заплахи са комплексните устойчиви 
заплахи (КУЗ). Тези заплахи идват от комплексни нарушители, които 
извършват дългосрочен мониторинг и кражба на данни, а понякога имат 
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и деструктивни цели. Целта им е да останат незабелязани възможно най-
дълго време. КУЗ често са свързани с държавата като цяло и са насочени към 
особено чувствителни сектори като технологии, отбрана и критична 
инфраструктура. Счита се, че този вид кибершпионаж съставлява най-малко 
една четвърт от всички киберинциденти7. 

Икономическото въздействие на кибератаките е значително 

5 През последните години заплахата от кибератаки и киберпрестъпления се 
превърна в сериозен проблем. Още през 2016 г. 80 % от предприятията в ЕС са 
претърпели поне по един киберинцидент8. През 2018 г. 40 % от респондентите 
в анкета сред организации, използващи роботика или автоматизация, са 
посочили, че нарушенията на дейността биха били най-важната последица от 
една кибератака срещу техните системи. Но въпреки че са запознати 
с дестабилизиращите киберрискове, предприятията често не разполагат със 
система, за да се справят с тях9.  

6 Оттогава насам броят на кибератаките, тяхната сериозност и финансовите 
щети от тях продължават да се увеличават. Доколкото може да се изчисли 

                                                      
3 Софтуерът за изнудване Wannacry използва уязвимите места в протокол на Microsoft 

Windows, като прави възможно контролирането на всеки компютър от разстояние. 
След като откриха тази уязвимост, от Microsoft пуснаха коригираща програма. Стотици 
хиляди компютри обаче не бяха актуализирани и впоследствие много от тях бяха 
заразени. Източник: A. Greenberg, Hold North Korea Accountable for Wannacry – and the 
NSA, too, WIRED, 19 декември 2017 г. 

4 Европол, Internet Organised Crime Threat Assessment 2018. 

5 ENISA, ENISA Threat Landscape 2020 – Web-based attacks, 20 октомври 2020 г. 
6 Европол, вж. по-горе, 2018 г. 

7 Европейски център за политикономия, Stealing Thunder: Will cyber espionage be allowed 
to hold Europe back in the global race industrial competitiveness? Occasional Paper 
No 2/18, февруари 2018 г. 

8 Европол, Internet Organised Crime Threat Assessment 2017. 

9 PWC, Global State of Information Security (GSISS) Survey – Strengthening digital society 
against cyber shocks, 2017 г. 

https://www.wired.com/story/korea-accountable-wannacry-nsa-eternal-blue/
https://www.wired.com/story/korea-accountable-wannacry-nsa-eternal-blue/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2018
https://www.enisa.europa.eu/publications/web-based-attacks
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2017
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
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финансовото ѝ отражение, киберпрестъпността ще струва на световната 
икономика 6 трлн. щатски долара годишно до 2021 г., в сравнение с изчислените 
през 2015 г. 3 трлн. щатски долара10 и спрямо изчисления през 2020 г. световен 
БВП в размер на 138 трлн. щатски долара. Щетите от киберпрестъпността 
включват повреждане или унищожаване на данни, откраднати пари, загуба на 
производителност, кражба на интелектуална собственост, кражба на лични 
и финансови данни, нарушаване на обичайния ход на дейност след атаката, 
вреди за репутацията. Според изчисленията на Европейския съвет за системен 
риск (ЕССР) средните разходи за киберинциденти са се увеличили със 72 % между 
2015 г. и 2020 г.11  

7 Киберпрестъпността засяга по различен начин различните икономически 
сектори, както показва скорошно проучване от 2020 г.12 Това е най-
дестабилизиращото явление на измама в държавната и публичната 
администрация, в сектора на технологиите, медиите и телекомуникациите 
и в сектора на здравеопазването (вж. каре 2). То е и второто най-
дестабилизиращо явление на измама във финансовия сектор и в промишления 
и производствения сектор.  

                                                      
10 Cybersecurity Ventures, 2019 Official Annual Cybercrime Report, финансиран от Herjavec 

Group, 2019 г. 
11 ЕССР, Европейски съвет за системен риск, Systemic cyber risk, февруари 2020 г. 

12 PWC, Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey, 
2020 г.  

https://www.herjavecgroup.com/wp-content/uploads/2018/12/CV-HG-2019-Official-Annual-Cybercrime-Report.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk%7E101a09685e.en.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
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Каре 2 

Пациенти на психотерапия във Финландия, изнудвани с лични 
медицински данни, откраднати между 2018 г. и 2019 г.  

През 2020 г. изнудвач е установил личен контакт с пациентите на голяма 
клиника за психотерапия във Финландия, след като техните лични данни са 
били откраднати през ноември 2018 г., с още един потенциален пробив през 
март 2019 г. Данните вероятно са съдържали лични идентификационни данни 
и бележки относно това, което е било обсъждано по време на 
терапевтичните сесии. 

Както от клиниката, така и от пациентите е поискано да заплатят откуп на 
изнудвача, за да не оповестява публично данните. Инцидентът е принудил 
финландското правителство да проведе извънредно заседание13. 

8 През 2019 г. Европол14 отново подчерта устойчивостта и постоянството на 
редица ключови заплахи на киберпрестъпността: 

o атаките със софтуер за изнудване продължават да бъдат основната заплаха; 
те стават по-добре насочени, по-печеливши и причиняват по-големи 
икономически щети. Докато софтуерът за изнудване продължава да 
осигурява относително лесни доходи на киберпрестъпниците и да причинява 
значителни щети и финансови загуби, има вероятност той да остане 
основната заплаха на киберпрестъпността; 

o фишингът и уязвимите протоколи за отдалечен работен плот (RDP) са 
основните първични вектори за заразяване със зловреден софтуер; а 

o данните остават основна цел, стока и инструмент на киберпрестъпността.  

                                                      
13 BBC News, Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach, 26 октомври 

2020 г. 

14 Европол, INTERNET organised crime threat assessment (IOCTA), 2019 г. 

https://www.bbc.com/news/technology-54692120
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019
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9 В доклада си Main incidents in the EU and worldwide15 от 2020 г. Агенцията на 
Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) също 
предоставя редица примери на инциденти с киберсигурността (вж. каре 3).  

Каре 3 

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA): 
Киберинциденти в периода 2019—2020 г. 

Платформата за проверка на електронна поща verifications.io претърпява 
значително нарушаване на сигурността на данните заради незащитена база 
данни MongoDB. Разкрити са данните от над 800 млн. електронни пощи, 
съдържащи чувствителна информация, която включва информация за 
самоличността (ИС).  

Над 770 млн. електронни адреса и 21 млн. уникални пароли са разкрити 
в популярен хакерски форум, хостван от облачната услуга MEGA1. Това се 
превръща в най-значимото в историята изтичане на удостоверения за 
самоличност, наречено „Collection #1“.  

Доставчикът на услуги „в облак“ и услуги за виртуализация Citrix е станал 
жертва на целенасочена кибератака. За да получат достъп до системите на 
Citrix, нарушителите са използвали редица критични уязвимости на софтуера, 
като например CVE-2019-19781, и са приложили техника, наречена 
„разпръскване на пароли“.  

Доставчикът на хостинг „в облак“ iNSYNQ19 е претърпял атака със софтуер за 
изнудване, в резултат на която клиентите не са могли да получат достъп до 
данните си повече от седмица, което ги е принудило да разчитат на локални 
резервни копия. 

10 Според Европол кибератаките, целящи да причинят трайни щети, са се 
удвоили през първите шест месеца на 2019 г., предимно в производствения 
сектор. За разлика от стандартните атаки със софтуер за изнудване, това са актове 
на саботаж, които трайно заличават или по друг начин нанасят необратими щети 
на данните на дружествата (вж. каре 4).  

                                                      
15 ENISA, Main incidents in the EU and worldwide — January 2019 to April 2020, октомври 

2020 г. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2020-main-incidents
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Каре 4 

Изтриващ софтуер за изнудване — атаките с Germanwiper от 
2019 г. 

През 2019 г. бяха идентифицирани серия от атаки със софтуер за изнудване, 
насочени към дружества, осъществяващи дейност в Германия. Така 
нареченият софтуер за изнудване Germanwiper има способността да замества 
заразените файлове с нули и единици, като по този начин прави невъзможно 
тяхното възстановяване. Той се разпространява чрез кампании от типа 
„фишинг“ по електронната поща и е насочен по-конкретно към служители от 
„Човешки ресурси“ в най-големите дружества, тъй като е внедрен във 
фалшиви кандидатури за работа16. 

Осведомеността за киберзаплахите се увеличава успоредно 
с нарастващата им честота  

11 Независимо от това, до неотдавна осведомеността и отчитането на тези 
рискове все още бяха сравнително ниски. През 2017 г. 69 % от дружествата в ЕС са 
били минимално осведомени или не са разполагали с никаква информация за 
това, че са изложени на риск от киберзаплахи17, а 60 % никога не са правили 
оценка на потенциалните финансови загуби18. Освен това, според проучване 
в световен мащаб от 2018 г. една трета от организациите са склонни по-скоро да 
платят откуп на хакера, отколкото да инвестират в информационна сигурност19. 

                                                      
16 Cybersecurity Insiders, GermanWiper Ransomware attack warning for Germany, без дата. 

17 Европейска комисия, „Информационна справка относно киберсигурността“, 
септември 2017 г. 

18 Тези загуби може да включват: загуба на приходи; разходи по възстановяване на 
повредени системи; потенциални задължения за откраднати активи или информация; 
стимули за запазване на клиенти; по-високи застрахователни премии; по-големи 
разходи за защита (нови системи, служители, обучение); потенциално уреждане на 
разходи за постигане на съответствие или на съдебни разноски. 

19 NTT Security, Risk: Value 2018 Report. 

https://www.cybersecurity-insiders.com/germanwiper-ransomware-attack-warning-for-germany/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_3193
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
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12 В проучването на Евробарометър от 2020 г. „Нагласи на европейците по 
отношение на киберсигурността“20 се установява увеличаване на осведомеността 
и загрижеността на гражданите на ЕС:  

o респондентите, които използват интернет, най-често имат опасения, че някой 
ще злоупотреби с техните лични данни (46 %), относно сигурността на техните 
онлайн плащания (41 %), относно това, че не могат да проверяват стоките или 
да поискат съвет от реален човек, или посочват, че се страхуват, че може да 
не получат стоките или услугите, които купуват онлайн (по 22 % и за двете); 

o над три четвърти (76 %) от респондентите считат, че рискът да станат жертва 
на киберпрестъпление се увеличава. Много по-малко (52 %) обаче считат, че 
могат да се защитят от него в достатъчна степен — и това представлява 
намаление с девет процентни пункта от 2018 г. насам. 

o Все пак малко над половината респонденти (52 %) считат, че са добре 
информирани за киберпрестъпленията, но едва 11 % посочват, че се чувстват 
много добре информирани. 

Киберсигурността е от значение за социалното сближаване 
и политическата стабилност 

Нова заплаха: киберсигурност и дезинформация  

13 Преднамереното, систематично разпространяване на масова 
дезинформация е огромно стратегическо предизвикателство за нашите 
демокрации21. Дезинформацията и „фалшивите новини“ имат потенциала да 
разделят обществата, да насаждат недоверие и да подкопават социалното 
сближаване и доверието в демократичните процеси (вж. каре 5).  

                                                      
20 Европейска комисия, Special Eurobarometer 499 – Europeans’ attitudes towards cyber 

security, януари 2020 г.  
21 Според проучването The Global Disinformation Order на Оксфордския университет от 

септември 2019 г. броят на държавите с политически кампании за дезинформация се 
е увеличил над два пъти и е достигнал 70 през последните две години. 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
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Каре 5 

Дезинформация 

Европейската комисия определя дезинформацията като създаване, 
представяне и разпространяване на доказуемо невярна или подвеждаща 
информация, с цел да се извлече икономическа изгода или съзнателно да се 
въведе в заблуждение обществеността, като последиците от това могат да 
бъдат в ущърб на обществения интерес22. В ущърб на обществения интерес 
може да бъдат заплахите за демократичните процеси или заплахите за 
публични активи като защита на здравето, защита на околната среда 
и сигурността.  

За разлика от незаконното съдържание (което включва слово на омразата, 
терористично съдържание или материали, свързани със сексуално насилие 
над деца), дезинформацията обхваща съдържание, което е законно. Поради 
това тя е свързана с основните ценности на ЕС за свобода на изразяване 
и свобода на медиите. Съгласно определението на Комисията 
дезинформацията не включва заблуждаващата реклама, съобщаването за 
грешки, сатирата и пародията, както и ясно разпознаваеми политически 
мотивирани новини и коментари. 

14 Новите технологии и софтуер позволяват дезинформацията да се 
разпространява лесно и сравнително евтино чрез социалните медии и други 
онлайн медии. Обикновено дезинформацията е съсредоточена върху 
чувствителни теми, за които е вероятно да предизвикат противоречиви позиции 
и да разпалят емоции, поради което е по-вероятно да бъдат споделяни. Тези 
теми включват здравни въпроси (например кампании срещу ваксинирането), 
миграция, изменение на климата или въпроси, свързани със социалната 
справедливост.  

Кампании за дезинформация от трети държави с цел оказване на 
влияние върху демократичните процеси 

15 Дезинформацията има за цел да поляризира демократичния дебат, да 
създаде или да засили напрежението в обществото и да подкопае изборните 
системи и оказва по-широко въздействие върху европейските общества 

                                                      
22 Европейска комисия, Съобщение относно европейски подход за борба 

с дезинформацията, разпространявана онлайн, COM(2018) 236. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach
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и сигурност. В крайна сметка тя накърнява свободата на убеждение и на 
изразяване. Дезинформацията често се финансира от участници от трети 
държави, целящи да дестабилизират нашите общества и демократични системи. 
В този контекст широкомащабните кампании за дезинформация може да 
включват и хакерски атаки на мрежи. Пример за това е руската кампания за 
оказване на влияние на референдума в Обединеното кралство за напускане на 
Европейския съюз (вж. каре 6).  

Каре 6 

Руски кампании за дезинформация, целящи да засегнат 
демократичните процеси на вземане на решения23 

В средата на 2016 г. участници от Русия са започнали кампания за оказване на 
влияние върху вота при референдума от юни 2016 г. в Обединеното кралство 
за напускане на Европейския съюз. Един анализ на съобщенията в Twitter 
установи, че през 48-те часа преди вота от над 150 000 руски профила са 
пуснати съобщения в Twitter относно #Brexit и са публикувани повече от 
45 000 съобщения относно вота. В деня на референдума от руските профили 
са пуснати 1 102 съобщения в Twitter с хаштаг #ReasonsToLeaveEU (причини за 
напускане на ЕС). 

16 Борбата с дезинформацията представлява голямо предизвикателство 
предвид необходимостта от постигане на подходящ баланс между сигурността 
и нашите основни права и свободи, като се насърчават иновациите и отворения 
пазар. ЕС предприе редица мерки за борба с дезинформацията.  

o През 2015 г. към ЕСВД е създадена Оперативна група на ЕС за стратегическа 
комуникация с Източното съседство за противодействие на 
дезинформационните кампании на Русия24. Експертите приветстват 
дейността ѝ за популяризиране на политиките на ЕС, за подкрепа на 

                                                      
23 Park advisors, Weapons of Mass Distraction: Foreign State-Sponsored Disinformation in the 

Digital Age, Christina Nemr и William Gangware, 2019 г. 
24 Заключения на Европейския съвет,EUCO 11/15, 20 март 2015 г. Оттогава насам са 

добавени две допълнителни оперативни групи — за Западните Балкани и за Южното 
съседство. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21888/european-council-conclusions-19-20-march-2015-en.pdf
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независимите медии в съседните на ЕС държави и за прихващане, 
проследяване и борба с дезинформацията25.  

o През 2018 г. ENISA публикува съобщение относно борбата 
с дезинформацията онлайн26. Действията включват помощ за повишаване 
на надеждността на съдържанието и подпомагане на усилията за 
увеличаване на медийната и новинарската грамотност.  

o Съвместният изследователски център на Комисията е разработил за 
доброволно прилагане кодекс за поведение с цел саморегулиране, който се 
основава на съществуващите инструменти на политиката и е приет от онлайн 
платформите и представителите на рекламната индустрия27.  

o Беше създадена независима европейска мрежа от проверители. 

Дезинформацията във времената на Covid-19 и ответните действия 
на ЕС  

17 Дезинформацията е проблем и в контекста на здравната криза поради 
Covid-1928 (вж. каре 7 за примери за такава дезинформация). 

                                                      
25 Доклад на Северноатлантическия съвет призова ЕС да изиска от всички държави 

членки да излъчат национални експерти в оперативната група. Вж.: D. Fried и A. 
Polyakova, Democratic Offense Against Disinformation, 5 март 2018 г. 

26 ENISA, Strengthening Network & Information Security & Protecting Against Online 
Disinformation (“Fake News”), април 2018 г. 

27 СИЦ, The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake 
news, Технически доклади на СИЦ, JRC Digital Economy Working Paper 2018-02, април 
2018 г. 

28 Reuters Institute и Оксфордски университет, Types, Sources, and Claims of Covid-19 
Misinformation, април 2020 г. 

https://cepa.org/democratic-offense-against-disinformation/
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
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Каре 7 

Примери на дезинформация относно Covid-19, докладвани от 
Комисията29  

 

Неверни твърдения, като например „пиенето на 
белина или чист алкохол може да лекува 
коронавирусни инфекции“ — точно обратното, пиенето 
на белина или чист алкохол е много опасно. 
Белгийският център по токсикология е регистрирал 
увеличение с 15 % на броя на инцидентите, свързани 
с белина. 

 

Конспиративни теории, например твърдението, че 
коронавирусът е „инфекция, създадена от световния 
елит с цел намаляване на нарастването на 
населението“. Научните данни са ясни — вирусът е от 
семейство вируси с животински произход, което 
включва други вируси, като например тези, 
предизвикващи SARS и MERS. 

 

Научно необосновани твърдения, че „вирусът се 
разпространява чрез 5G мрежите“. Тези необосновани 
теории са довели до нападения срещу антени. 

18 През март 2020 г. Комисията, ENISA, CERT-EU и Европол публикуваха 
съвместно изявление относно заплахите във връзка с Covid-1930, в което се 
посочва, че злонамерени участници активно използват трудните обстоятелства по 
време на кризата в областта на общественото здраве, за да засегнат както 
работещите от разстояние, така и предприятията и отделните граждани. Освен 

                                                      
29 Европейска комисия, Tackling coronavirus disinformation, без дата. 

30 Съвместно изявление на Европейската комисия, ENISA, CERT-EU и Европол, Coronavirus 
outbreak, 20 март 2020 г. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-outbreak-joint-statement-european-commission-enisa-cert-eu-and-europol
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-outbreak-joint-statement-european-commission-enisa-cert-eu-and-europol


ЧАСТ I — Киберсигурност в европейския контекст 
 24 
 

 

това от ENISA разработиха специални информационни кампании за секторите, 
засегнати от дезинформация по време на пандемията от Covid-1931.  

Проверката на фактите е от съществено значение за борбата 
с дезинформацията 

19 ЕС увеличи също и усилията си за подпомагане на европейските 
проверители на факти и научни изследователи в областта на дезинформацията. 
По-специално, създадена е Европейска обсерватория за цифрови медии с цел 
проучване и по-добро разбиране на явлението „дезинформация“ — съответните 
действащи субекти, вектори, инструменти, методи, динамика на 
разпространение, приоритетни цели и въздействие върху обществото. Други 
примери за финансирани от ЕС проекти за борба с дезинформацията са 
PROVENANCE, SocialTruth, EUNOMIA и WeVerify.  

20 През 2018 г. в своя кодекс за поведение във връзка с дезинформацията32 
ЕС предложи първия в световен мащаб набор от стандарти на принципа на 
саморегулирането за борба с дезинформацията. Този доброволен кодекс беше 
подписан от платформите, водещите социални мрежи, рекламодателите 
и рекламната индустрия през октомври 2018 г. Подписалите кодекса са Facebook, 
Twitter, Mozilla, Google и асоциации и членове на рекламната индустрия. Microsoft 
се присъединиха към Кодекса за поведение през май 2019 г. TikTok се 
присъединиха към кодекса през юни 2020 г. 

Защита на изборите за Европейски парламент през 2019 г.  

21 Легитимността на нашите европейски демократични системи се основава на 
информирани избиратели, които изразяват своята демократична воля чрез 
свободни и честни избори. Ето защо всеки опит за злонамерено и умишлено 
подкопаване и манипулиране на общественото мнение представлява сериозна 
заплаха за нашите общества. Намесата в изборите и изборната инфраструктура 
може да има за цел да повлияе на предпочитанията на гласоподавателите, 
избирателната активност или на самия изборен процес, включително 
действителното гласуване, както и на преброяването на гласовете 
и комуникацията. След референдума в Обединеното кралство европейските 

                                                      
31 ENISA, Information sheets relating to Covid 19, 2020 г.  

32 EU Code of Practice on Disinformation, септември 2018 г. 

https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
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избори през 2019 г. доведоха до първите координирани действия между 
държавите членки за защита на неприкосновеността на демократичните избори: 
тези за Европейски парламент, но и тези за националните парламенти. 

22 Както вече беше посочено по-горе, през април 2018 г. Комисията публикува 
съобщение относно европейския подход за борба с дезинформацията, 
разпространявана онлайн33. То беше последвано от пакет от мерки за изборите 
през септември 2018 г.34, предназначен да защити от дезинформация 
и кибератаки изборите в ЕС и в държавите членки. Пакетът е насочен към защита 
на данните, прозрачност на политическите реклами и финансиране, 
киберсигурност и избори, както и санкции за нарушаване от политическите 
партии на правилата за защита на данните. Освен това беше проведено 
съвместно учение, за да се провери колко ефективно защитават изборите за 
Европейски парламент практиките за реакция и плановете при кризи на 
държавите членки и ЕС (вж. каре 8).  

                                                      
33 Европейска комисия, „Европейски подход за борба с дезинформацията, 

разпространявана онлайн“, COM(2018) 236 final. 

34 Европейска комисия, Реч за състоянието на Съюза за 2018 г., септември 2018 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0236&from=BG
https://ec.europa.eu/info/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_bg
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Каре 8 

ELEx19 — защита на изборите за Европейски парламент през 
2019 г.35  

Учението ELex19 относно устойчивостта на предстоящите избори за 
Европейски парламент имаше за цел да установи начини за предотвратяване, 
откриване и смекчаване на киберинциденти, които биха могли да засегнат 
изборите през 2019 г.  

Въз основа на различни сценарии, включващи кибератаки и инциденти, 
учението даде възможност на участниците: 

— да придобият представа за равнището на устойчивост (по отношение на 
приетите политики, наличните способности и умения) на избирателните 
системи в целия ЕС; 

— да засилят сътрудничеството между съответните органи на национално 
равнище (включително с избирателните органи и други съответни органи 
и агенции); 

— да изпитат съществуващите планове за управление на кризи, както 
и съответните процедури за предотвратяване, откриване, управление 
и реагиране на кибератаки и хибридни заплахи, включително кампании 
за дезинформация; 

— да подобрят трансграничното сътрудничество и да засилят връзката със 
съответните групи за сътрудничество на равнището на ЕС (например 
Мрежата за изборно сътрудничество, групата за сътрудничество във 
връзка с МИС, мрежата на CSIRT); и 

— да идентифицират всички други пропуски, както и подходящите мерки за 
намаляване на риска, които следва да бъдат приложени преди изборите 
за Европейски парламент. 

В това учение участваха повече от 80 представители от държавите — членки 
на ЕС, както и наблюдатели от Европейския парламент, Комисията 
и Агенцията на ЕС за киберсигурност. 

                                                      
35 ENISA, EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and free 2019 EU 

elections, 5 април 2019 г. 

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
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23 Накрая, през декември 2018 г. Европейският съвет прие План за действие за 
борба с дезинформацията36, за да предостави координирана реакция и да 
допълни националните усилия. Този план за действие включва конкретни 
действия, основани на четири стълба: подобряване на способността на 
институциите на Съюза за откриване, анализиране и разкриване на 
дезинформация; засилване на координираната и съвместна реакция в отговор на 
дезинформацията; мобилизиране на частния сектор в борбата 
с дезинформацията; и засилване на осведомеността и устойчивостта на 
обществото.  

Киберсигурност в ЕС — компетентности, участници, 
стратегии и законодателство 

Киберсигурността е основна отговорност на държавите членки 

24 В ЕС киберсигурността е основна отговорност на държавите членки. Това се 
отнася по-специално за защитата на чувствителна информация, свързана 
с националната сигурност. Всички държави членки имат национална стратегия за 
киберсигурност (НСК), която им помага да се справят с рисковете, които биха 
могли да подкопаят постигането на икономически и социални ползи от 
киберпространството. Държавите членки обаче все още се различават по 
отношение на своя капацитет и ангажираност във връзка с киберсигурността. 

25 ЕС има своята роля при изграждането на обща регулаторна рамка в рамките 
на единния пазар на ЕС и при създаването на условия за съвместна и ефективна 
работа на държавите членки в различните области на политиката, за които 
киберсигурността е от значение, като например правосъдието и вътрешните 
работи, единният пазар, транспортът, общественото здраве, политиката за защита 
на потребителите и научните изследвания. Във външната политика 

                                                      
36 Европейска комисия, Върховен представител на Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност, „План за действие за борба с дезинформацията“, 
JOIN(2018) 36 final. Планът е съсредоточен върху: подобряване на способността на 
институциите на ЕС за откриване, анализиране и разкриване на дезинформация; 
засилване на координираната и съвместна реакция в отговор на дезинформацията; 
мобилизиране на частния сектор; и засилване на осведомеността и устойчивостта на 
обществото. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=EN
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киберсигурността е включена в дипломацията и става във все по-голяма степен 
част от нововъзникващата политика на ЕС за сигурност и отбрана.  

26 Основните участници в киберсигурността на ниво ЕС са описани в каре 9 по-
долу. 

Каре 9 

Основни участници в киберсигурността на равнището на ЕС 

Европейската комисия има за цел да повиши капацитета и сътрудничеството 
в областта на киберсигурността, да укрепи ЕС като участник в сферата на 
киберсигурността и да я включи в другите политики на ЕС.  

Няколко агенции на ЕС подпомагат Комисията, по-специално ENISA, EC3 и 
CERT-EU. Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (позната като 
ENISA заради първоначалното си название, Европейска агенция за мрежова 
и информационна сигурност) е основно консултативен орган и подпомага 
разработването на политиката, изграждането на капацитет и повишаването 
на осведомеността. Европейският център за борба с киберпрестъпността 
(ЕС3) на Европол е създаден, за да засили ответните действия на 
правоприлагащите органи на ЕС във връзка с киберпрестъпността. Комисията 
организира екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-
EU), който подпомага всички институции, органи и агенции на Съюза. 

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) ръководи киберотбраната, 
кибердипломацията и стратегическата комуникация и към нея са прикрепени 
центрове за разузнаване и анализ на информация. Европейската агенция по 
отбрана (EDA) има за цел да разработи капацитет за киберотбрана. 

На равнището на ЕС държавите членки действат чрез Съвета, който има 
редица органи за координация и обмен на информация (сред които 
Хоризонталната работна група по въпроси на кибернетичното пространство). 
Европейският парламент действа като съзаконодател. 

Организациите от частния сектор, включително промишлеността, органите за 
управление на интернет и академичните среди, са участващи партньори 
в разработването и прилагането на политиките, например чрез договорно 
публично-частно партньорство (ДПЧП). 
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Стратегията на ЕС за киберсигурност: киберсигурността е основен 
проблем от 2013 г. 

27 Киберсигурността се превърна в основен политически въпрос още от 2013 г., 
когато Комисията прие своята стратегия за киберсигурност37. Тази стратегия има 
пет основни цели:  

o повишаване на устойчивостта на киберпространството;  

o намаляване на киберпрестъпността;  

o разработване на политика за кибернетична отбрана и изграждане на 
капацитет;  

o разработване на промишлени и технологични ресурси за киберсигурността;  

o изграждане на международна политика относно киберпространството 
в съответствие с основните ценности на ЕС. 

През следващите години въпросът за киберсигурността е разгледан и от други 
стратегии на ЕС (вж. каре 10). 

                                                      
37 Европейска комисия, Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and 

Secure Cyberspace, JOIN(2013) 1 final, 7 февруари 2013 г.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
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Каре 10 

По-нататъшни стратегии на ЕС, които разглеждат въпроса за 
киберсигурността 

o Европейската програма за сигурност (от 2015 г.)38, която има за цел 
подобряване на правоприлагането и съдебните действия в отговор на 
киберпрестъпността, главно чрез възобновяване и актуализиране на 
съществуващите политики и законодателство; 

o Стратегията за цифров единен пазар (2015 г.)39, която има за цел 
създаване на по-добър достъп до цифровите блага и услуги: укрепването 
на онлайн сигурността, доверието и приобщаването е от съществено 
значение за тази цел;  

o Глобалната стратегия на ЕС (2016 г.)40, в която се определят редица 
инициативи за засилване на ролята на ЕС в света. Киберсигурността 
и опровергаването на дезинформацията чрез стратегическа комуникация 
представляват основен стълб в нея. 

28 Освен това през 2017 г. Европейската комисия и Върховния представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха 
пред Европейския парламент и пред Съвета съвместно съобщение относно 
киберсигурността в рамките на ЕС41, в което се призовава за по-надеждни 
и ефективни структури за насърчаване на киберсигурността и за реагиране на 
кибератаки в държавите членки, но също така и в институциите, агенциите 
и органите на ЕС. 

                                                      
38 Европейска комисия, „Европейска програма за сигурност“, COM(2015) 185 final, 

28 април 2015 г. 

39 Европейска комисия, „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“, COM(2015) 192 
final, 6 май 2015 г. 

40 ЕСВД, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the 
European Union’s Foreign and Security Policy, юни 2016 г. 

41 Европейска комисия и Върховен представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, Съвместно съобщение „Устойчивост, възпиране 
и отбрана: изграждане на силна киберсигурност за ЕС“, JOIN(2017) 450, 
13 септември 2017 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1608120710595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:52015DC0192
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&qid=1608121542368&from=BG
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29 През юли 2020 г. Европейската комисия актуализира програмата от 2015 г. 
и прие Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност42 за периода 2020—2025 г., като 
определи киберсигурността за въпрос от стратегическо значение. В тази стратегия 
Комисията изтъква по-специално известните като хибридни заплахи, които 
включват както кибератаки, така и кампании за дезинформация, при които 
държавни и недържавни участници от трети държави действат съгласувано 
с намерението да манипулират информационната среда и да атакуват ключови 
инфраструктури.  

Законодателство на ЕС в областта на киберсигурността: Директивата 
за мрежовата и информационната сигурност, ОРЗД, Актът за 
киберсигурността и нов механизъм за налагане на санкции 

30 Като основен стълб на Стратегията за киберсигурност от 2013 г. в центъра на 
законодателството е Директивата за мрежова и информационна сигурност 
(МИС)43 от 2016 г. — първото законодателство за целия ЕС в областта на 
киберсигурността. Тази директива има за цел постигането на минимално равнище 
на хармонизирани способности, като се задължат държавите членки да приемат 
национални стратегии относно МИС и да създадат единни звена за контакт 
и екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (ЕРИКС)44. В нея 
се определят и изисквания за сигурност и уведомяване за операторите на 
основни услуги в критични сектори и за доставчиците на цифрови услуги.  

31 Държавите членки трябваше да транспонират Директивата за МИС 
в националното право до май 2018 г. Те също така трябваше да определят така 
наречените „оператори на основни услуги“ до ноември 2018 г. От Европейската 
                                                      
42 Европейска комисия, Съобщение относно Стратегията на ЕС за Съюза на 

сигурност, COM(2020) 605 final, 24 юли 2020 г. 

43 Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. 
относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните 
системи в Съюза. 

44 Те се интегрират в създадени с директивата структури за сътрудничество, мрежата на 
ЕРИКС (мрежа, която се състои от определените от държавите — членки на ЕС, ЕРИКС 
и CERT-EU; ENISA изпълнява ролята на секретариат) и групата за сътрудничество 
(улеснява и подкрепя стратегическото сътрудничество и обмена на информация 
между държавите членки, за която ролята на секретариат се изпълнява от Комисията). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148&qid=1608196626124
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комисия се изисква периодично да прави преглед на изпълнението на 
директивата. От юли до октомври 2020 г., като част от своята ключова цел на 
политиката да направи „Европа подготвена за цифровата ера“, както 
и в съответствие с целите на Съюза на сигурност, Комисията проведе консултация, 
чиито резултати ще се използват за първа оценка и за последваща оценка на 
въздействието на Директивата за МИС. 

32 Успоредно с това през 2016 г. влезе в сила Общ регламент относно защитата 
на данните45 (ОРЗД), който се прилага от май 2018 г. Неговата цел е да бъдат 
защитени личните данни на европейските граждани чрез определяне на правила 
за тяхното обработване и разпространение. Той предоставя определени права на 
субектите на данни и налага задължения на администраторите на лични данни 
(доставчиците на цифрови услуги) по отношение на използването и предаването 
на информация.  

33 Освен това с Акта на ЕС за киберсигурността46 за първи път се въвежда 
рамка за сертифициране за киберсигурност за целия ЕС за ИКТ продукти, услуги 
и процеси. Това означава, че предприятията, които осъществяват дейност в ЕС, се 
задължават еднократно да сертифицират своите ИКТ продукти, процеси и услуги, 
а сертификатите им ще бъдат признати в целия ЕС. С Акта на ЕС за 
киберсигурността също така е създадена Агенцията на Европейския съюз за 
киберсигурност (ENISA, която е приемник на бившата Европейска агенция за 
мрежова и информационна сигурност). С него на агенцията се дава мандат да 
увеличи оперативното сътрудничество на равнище ЕС, като помага на държавите 
членки, които отправят искане към нея, да се справят с киберинциденти, 
и подпомага координацията на ЕС в случай на мащабни трансгранични 
кибератаки и кризи.  

                                                      
45 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО 
(Общ регламент относно защитата на данните). 

46 Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA 
(Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) и сертифицирането на 
киберсигурността на информационните и комуникационните технологии, 17 април 
2019 г.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1608197707146
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj
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34 И накрая, през май 2019 г. Съветът създаде правен инструмент, който 
позволява на ЕС да налага целенасочени ограничителни мерки за възпиране 
и противодействие на кибератаки, представляващи външна заплаха за ЕС или за 
неговите държави членки47. В резултат на това ЕС има законово правомощие да 
налага санкции на физически или юридически лица, които: 

o са отговорни за кибератаки или опити за кибератаки; или 

o предоставят финансова, техническа или материална подкрепа за такива атаки 
или са замесени в тях по друг начин. 

През юли 2020 г. Съветът за първи път използва тези нови прерогативи (вж. 
каре 11). 

Каре 11 

Постигане на стабилност — ЕС налага първите досега санкции 
срещу кибератаки48 

През юли 2020 г. Съветът наложи ограничителни мерки срещу шест 
физически лица и три образувания, отговорни за различни кибератаки или 
участвали в такива. Сред тях са опитът за кибератака срещу Организацията за 
забрана на химическото оръжие и атаките, и кибератаките, известни 
в публичното пространство като „WannaCry“, „NotPetya“ и „операцията Cloud 
Hopper“.  

Наложените санкции включват забрана за пътуване и замразяване на активи. 
Наред с това на лицата и образуванията от ЕС е забранено да предоставят 
средства на лицата и образуванията, посочени в списъка със санкции. 

                                                      
47 Решение (ОВППС) 2019/797 на Съвета относно ограничителни мерки срещу 

кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки, 17 май 2019 г. 
48 Решение (ОВППС) 2020/1127 на Съвета от 30 юли 2020 г. за изменение на 

горепосоченото Решение (ОВППС) 2019/797 относно ограничителни мерки срещу 
кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020D1127
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Киберсигурност и киберотбрана 

35 През последните години киберпространството се превръща все повече 
в милитаризирано пространство49 и в оръжие50. То вече се разглежда като петата 
област на военни действия, след земята, морето, въздуха и космическото 
пространство. През 2014 г. беше приета рамка за политиката на ЕС за 
кибернетична отбрана, която беше актуализирана през 2018 г.51 В актуализацията 
от 2018 г. са определени шест приоритета, включително разработването на 
капацитет за киберотбрана, както и защитата на комуникационните 
и информационните мрежи, свързани с общата политика на ЕС за сигурност 
и отбрана (ОПСО). Киберотбраната е част и от рамката за постоянно 
структурирано сътрудничество (ПСС) и от сътрудничеството между ЕС и НАТО. 

36 Случаите на използване на киберпространството за политически цели и за 
агресивно тестване и проникване в киберсигурността на ЕС и на държавите 
членки се превърнаха в обичайна практика. Тези дейности за кибершпионаж 
и хакерски атаки — насочени към националните правителства, политическите 
организации и институциите на ЕС с цел извличане и събиране на класифицирана 
информация — показват, че срещу ЕС и неговите държави членки се извършва 
комплексен кибершпионаж и операции за манипулиране на данни. Съвместната 
рамка на ЕС за борба с хибридните заплахи (2016 г.) разглежда киберзаплахите 
за критичната инфраструктура и за частните потребители, като изтъква факта, че 
кибератаки могат да се извършват и чрез дезинформационни кампании 

                                                      
49 Център за европейски политически изследвания, Strengthening the EU’s Cyber Defence 

Capabilities – Report of a CEPS Task Force, ноември 2018 г. 

50 Зловредният софтуер, използван при атаката със софтуера WannaCry, която беше 
приписана на Северна Корея от Съединените щати, Обединеното кралство 
и Австралия, първоначално е разработен и съхраняван в Агенцията за национална 
сигурност на САЩ, за да могат да се използват уязвими места в Windows.  
Източник: A. Greenberg, WIRED, 19 декември 2017 г. След атаките Microsoft осъди 
съхраняването на слаби места на софтуер от правителствата и повтори призива си за 
необходимост от цифрова Женевска конвенция. 

51 Политическа рамка на ЕС за кибернетична отбрана (актуализация 2018 г.), 
14413/18, 19 ноември 2018 г. 

https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/#sm.0000mpb068eggcqczh61fx32wtiui
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14413-2018-INIT/bg/pdf
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в социалните медии52. В нея се отбелязва и необходимостта от повишаване на 
осведомеността и засилване на сътрудничеството между ЕС и НАТО. Тази цел е 
включена в съвместните декларации на ЕС и НАТО от 2016 г. и 2018 г.53 

Разходите във връзка с киберсигурността в ЕС са 
спорадични и закъснели 

Разходите за киберсигурност в ЕС-27 са по-малко от тези в САЩ 

37 Трудно е да се изчислят публичните разходи за киберсигурност поради 
комплексния характер на киберсигурността и тъй като често не може да се 
направи разлика между общите разходи в областта на ИТ и тези за 
киберсигурност54. Въпреки това наличните данни показват, че публичните 
разходи за киберсигурност в ЕС са сравнително ниски:  

o През 2020 г. разходите на федералното правителство на САЩ само за 
киберсигурност възлизат на около 17,4 млрд. щатски долара55. 

o За сравнение, по изчисления на Комисията публичните разходи за 
киберсигурност варират между един и два милиарда евро годишно за 
всички държави — членки на ЕС (които, взети заедно, имат почти същия БВП 
като САЩ)56.  

                                                      
52 Европейска комисия/Европейска служба за външна дейност, Съвместна рамка за 

борба с хибридните заплахи — ответни действия на Европейския съюз, 
JOIN(2016) 18 final, 6 април 2016 г. 

53 Съвместна декларация на председателя на Европейския съвет, председателя на 
Европейската комисия и генералния секретар на Организацията на 
Северноатлантическия договор, 8 юли 2016 г. и 10 юли 2018 г. 

54 Европейска комисия, COM(2018) 630 final, 12 септември 2018 г. 

55 Белият дом, Cybersecurity budget fiscal year 2020. 

56 Европейска комисия, Работен документ на службите на Комисията Impact Assessment 
Accompanying the document “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027”, 
SWD(2018) 305 final, 6 юни 2018 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018&qid=1608207572698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018&qid=1608207572698
https://www.nato.int/cps/ra/natohq/official_texts_133163.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2018:630:FIN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-305-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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o Разходите на много държави членки като процент от БВП се изчисляват 
в размер на една десета от равнищата в САЩ или са дори по-ниски57.  

През периода 2014—2020 г. финансирането от ЕС в областта на 
киберсигурността е разпръснато в няколко различни инструмента  

38 Според Комисията58 в рамките на общия бюджет на ЕС има най-малко десет 
различни инструмента, чрез които могат да се финансират въпроси, свързани 
с киберсигурността (вж. каре 12 за основните програми във финансово 
изражение). През периода 2014—2020 г. финансирането от ЕС за киберсигурност, 
несвързана с военни цели, възлиза общо на по-малко от 200 млн. евро годишно. 
Също така няма инструмент за финансиране за целия ЕС, който да подпомага 
държавите членки при координирането на техните дейности в областта на 
киберсигурността. 

                                                      
57 Център за стратегически изследвания в Хага, Dutch investments in ICT and cybersecurity: 

putting it in perspective, декември 2016 г. 

58 Европейска комисия, Impact assessment accompanying the proposal for a Regulation 
establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence 
Centre and the Network of National Coordination Centres, SWD(2018) 403 final, 
12 септември 2018 г.  

https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-cybersecurity-centres-swd-one-403_en.pdf


ЧАСТ I — Киберсигурност в европейския контекст 
 37 
 

 

Каре 12 

Програми на ЕС за подпомагане на проекти в областта на 
киберсигурността (2014—2020 г.) 

o По програмите за научни изследвания „Хоризонт 2020“ на ЕС за периода 
2014—2020 г. са отпуснати около 600 млн. евро за проекти в областта на 
киберсигурността и киберпрестъпността. Това включва 450 млн. евро за 
ДПЧП („договорно публично-частно партньорство“) в областта на 
киберсигурността за периода 2017—2020 г. с цел привличане на 
допълнителни 1,8 млрд. евро от частния сектор;  

o От европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) 
се предвижда до края на 2020 г. принос в размер до 400 млн. евро за 
инвестиции на държавите членки в областта на киберсигурността;  

o По линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) са финансирани 
инвестиции на стойност около 30 млн. евро годишно. Това включва 
съфинансирането в размер на около 13 млн. евро годишно от 2016 г. до 
2018 г. за националните екипи за незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERT), които държавите членки са задължени да създадат 
съгласно Директивата за МИС59; 

o От фонд „Вътрешна сигурност“ – Полиция (ФВС-П) се подпомагат 
проучвания, експертни срещи и комуникационни дейности; между 
2014 г. и 2017 г. средствата възлизат на близо 62 млн. евро. Държавите 
членки също така могат да получават безвъзмездна финансова помощ 
със споделено управление за оборудване, обучение, научни 
изследвания и събиране на данни. 19 държави членки са получили тази 
безвъзмездна финансова помощ в размер на 42 млн. евро;  

o По програма „Правосъдие“ са предоставени 9 млн. евро за подпомагане 
на съдебното сътрудничество и договорите за правна взаимопомощ със 
специален акцент върху обмена на електронни данни и финансова 
информация. 

39 Освен това през 2019 г. и 2020 г. от бюджета на ЕС са предоставени 500 млн. 
евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на 

                                                      
59 Член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на 

Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите 
и информационните системи в Съюза („Директивата за МИС“). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1608210849670
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отбраната60. Програмата е насочена към подобряване на координацията 
и ефикасността на разходите за отбрана на държавите членки чрез стимули за 
съвместно сътрудничество. Целта е след 2020 г. чрез Европейския фонд за 
отбрана да се генерират общи инвестиции в отбранителни способности в размер 
на 13 млрд. евро, част от които ще обхващат киберотбраната. И накрая, по линия 
на Европейската инициатива за сигурност между 2018 г. и 2020 г.61 Европейската 
инвестиционна банка ще предостави финансиране в размер на 6 млрд. евро за 
проекти с двоен характер (научноизследователска и развойна 
дейност/киберсигурност и гражданска сигурност).  

Новата програма „Цифрова Европа“ през периода 2021—2027 г. 

40 Със своите заключения от юли 2020 г. относно новата многогодишна 
финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. Съветът реши, че по програма 
„Цифрова Европа“ (ПЦЕ)62 ще се инвестира в ключов стратегически цифров 
капацитет, като например във високопроизводителни изчислителни технологии, 
изкуствен интелект и киберсигурността на ЕС. Тя ще допълва другите 
инструменти, по-специално „Хоризонт Европа“ и Механизма за свързване на 
Европа, при подпомагането на цифровата трансформация на Европа.  

41 Съветът също така реши да отпусне 6,8 млрд. евро на ПЦЕ за периода 2021—
2027 г., или около 970 млн. евро годишно. Това е значително увеличение 
в сравнение с периода 2014—2020 г., но все пак е по-малко от първоначалното 
предложение на Комисията (8,2 млрд. евро за същия период, като 2 млрд. евро 
се определят за укрепване на сектора на киберсигурността в ЕС и цялостната 
защита на обществото, например чрез подпомагане на прилагането на 
Директивата за МИС).  

                                                      
60 Европейска комисия, Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета 

от 18 юли 2018 г. за създаване на Европейска програма за промишлено развитие 
в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния 
капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (OВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 30).  

61 Европейска инвестиционна банка, The EIB Group Operating Framework and Operational 
Plan 2018, 12.12.2017 г.  

62 Европейска комисия, Инвестиции на Европа в цифрови технологии: програма 
„Цифрова Европа“, септември 2020 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018R1092
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2018
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
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Въведение 

42 Киберсигурността и цифровата автономност се превърнаха в тема от 
стратегическо значение за ЕС и неговите държави членки. В публичния и частния 
сектор на всички държави членки все още има слабости при управлението на 
киберсигурността, макар и на различни равнища. Това засяга нашата способност 
за ограничаване и — когато е необходимо — за действия в отговор на 
кибератаките.  

43 Независимо от това, през 2018 г. анкета сред върховните одитни институции 
(ВОИ) в ЕС показа, че около половината от тях никога не са одитирали областта на 
киберсигурността. Оттогава насам ВОИ засилиха своята одитна дейност в областта 
на киберсигурността със специален акцент върху защитата на данните, 
подготвеността на системите срещу кибератаки и защитата на основните системи 
за комунални услуги. Те разгледаха и други теми от голямо значение. Разбираемо 
е, че не всички от тези одити могат да бъдат оповестени, тъй като някои може да 
се отнасят до чувствителна информация (свързана с националната сигурност). 

44 Заради значението на киберсигурността за функционирането на нашите 
общества и политически институции Контактният комитет реши да посвети 
настоящия одитен сборник на тази тема. В част II са обобщени резултатите от 
избрани одити във връзка с киберсигурността, извършени от 12-те участващи ВОИ 
на държавите членки и от Европейската сметна палата. Всяка участваща ВОИ е 
допринесла с един избран одитен доклад, който е обобщен по-нататък в част III. 
По темата са извършени много други одити, както може да се види от 
допълнителните доклади, посочени от участващите ВОИ.  

Одитна методология и обхванати теми 

45 По отношение на вида одит на обобщените в сборника одитни доклади 
повечето ВОИ са извършили одити на изпълнението в областта на 
киберсигурността, две ВОИ (Сметните палати на Полша и на Унгария) са 
извършили одит на съответствието, а ЕСП — преглед на политиката.  

46 При определянето на одитния си подход по-голямата част от ВОИ са 
проектирали своите одити така, че да включват най-малко два начина за оценка 
на предмета на одита. Това може да включва преглед на стратегически 
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документи или определени политики на високо равнище (например национално), 
преглед на процедурите за оценка на тяхното съответствие с установената 
методология COBIT (вж. каре 13) или преглед на ефективността на 
съществуващите системи за ИТ управление. Една ВОИ (Сметната палата на 
Нидерландия) дори е използвала етични хакери, за да провери ефективността на 
системите за киберсигурност при граничния контрол и критичните водни 
структури. В каре 14 са схематично обобщени методите и техниките, използвани 
от различните ВОИ за извършване на тяхната одитна дейност. 

Каре 13 

Какво представлява COBIT?  

Целите на контрола за информационните и свързаните с тях технологии 
(COBIT) са рамка от признати най-добри практики и процедури за 
администриране и управление на ИТ, определена от ISACA — Асоциацията за 
одит и контрол на информационни системи. Тя помага на организациите да 
постигат стратегически цели чрез ефективно използване на наличните 
ресурси и свеждане до минимум на ИТ рисковете. COBIT свързва 
управлението на предприятията и администрирането на ИТ. Тази връзка се 
осъществява чрез обединяване на целите на предприятията с ИТ цели, 
определяне на количествени показатели и модели за цялостно развитие 
с цел измерване на постигането на целите и определяне на отговорностите на 
собствениците на работни и ИТ процеси.  

47 Разгледаните теми при одитирането на киберсигурността варират 
значително. Някои ВОИ са одитирали много специфични области от обществен 
интерес; например ВОИ на Нидерландия е одитирала киберсигурността на своите 
жизненоважни системи за морска отбрана и за управление на водите. Други, като 
ВОИ на Ирландия и Унгария, са разгледали по-хоризонтални въпроси, като 
например изпълнението на националната стратегия за киберсигурност и защитата 
на личните данни и националните активи от данни. Независимо от това всички 
ВОИ са разгледали въпроси, които може да имат отрицателно въздействие върху 
обществените услуги или инфраструктура. 

48 ВОИ на Естония и Литва признават стратегическото значение на 
националните активи от данни, които са от решаващо значение за националната 
сигурност, и защитата на тяхната неприкосновеност спрямо външни кибератаки. 
ВОИ на Дания са извършили одит за оценка на сигурността на четири публични 
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органа по отношение на атаки със софтуер за изнудване. ВОИ на Нидерландия, 
Полша и Португалия са одитирали ефективността на различните ИТ системи, 
подпомагащи проверките за граничен контрол (съответно на летище „Шипхол“, 
главното командване на граничната охрана и Министерството на вътрешните 
работи и администрацията в Полша и по границите на Португалия), поради което 
са разгледали и сигурността в рамките на ЕС.  

Одитен период 

49 Избраните одитни доклади, които се съдържат в настоящия сборник, са 
публикувани между 2014 г. и 2020 г. При по-голямата част от тях одитният период 
обхваща две или повече години, въпреки че при четири (Дания, Естония, Франция 
и Португалия) одитният период е една година. 

Цели на одита  

50 Различните ВОИ, участващи в настоящия сборник, са разгледали различни 
рискове при извършването на своята одитна дейност. Разгледаните рискове 
в техните доклади са: заплахи за правата на отделните граждани на ЕС чрез 
неправомерно боравене с лични данни, риск институциите да не бъдат 
в състояние да предоставят важна обществена услуга или ефективността им да 
бъде ограничена, сериозни последици за обществената сигурност, 
благосъстоянието и икономиката в държавата членка, както и киберсигурност 
в рамките на ЕС. Най-малко четири ВОИ (на Естония, Унгария, Нидерландия 
и Португалия) са обхванали три или повече от темите, посочени в техните одитни 
доклади и включени в настоящия сборник.  

51 Киберсигурността остава в сферата на компетентност на държавите членки. 
Въпреки това, тъй като с времето законодателството на ЕС е станало по-
всеобхватно и специфично, по-голямата част от одитираните от ВОИ институции 
и органи вече допринасят за постигането на стратегическите цели на ЕС в областта 
на киберсигурността, макар и в различна степен. Например от Канцеларията на 
контрольора и главния одитор на Ирландия са одитирали прилагането на 
Директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи в ЕС, 
чиято цел е да се подобри устойчивостта на ключовите мрежи и информационни 
системи, и са предоставили препоръки как това да бъде подобрено. По подобен 
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начин одитът на Сметната палата на Унгария обхваща аспекта на съответствието 
със съществуващите директиви на ЕС.  

52 В каре 14 е посочено също и кога резултатът от одита е допринесъл за 
повишаване на киберустойчивостта на одитирания обект, за намаляване на 
киберпрестъпленията, или ще спомогне за разработване на политики за 
кибернетична отбрана и за засилване на компетентностите, подобряване на 
разработването на технологии и постигане на напредък в сътрудничеството на 
международно равнище; именно това са основните цели на стратегията на ЕС за 
киберсигурност. В повечето случаи отправените от ВОИ препоръки са насочени 
към повече от две стратегически цели, които ЕС се стреми да постигне. 

53 Освен това при извършената от ВОИ одитна дейност са установени пропуски 
в сигурността или изпълнението, които са накарали одитираните институции да 
положат допълнителни усилия. Например по време на одитната дейност четири 
одитирани институции в Дания вече са започнали да осъществяват няколко от 
ориентираните към бъдещето проверки за сигурност, за да увеличат значително 
равнището на защита срещу атаки със софтуер за изнудване, да създадат 
капацитет за киберотбрана и да повишат киберустойчивостта, като по този начин 
намалят своята изложеност на киберпрестъпления в бъдеще.  

54 ЕСП също така установи, че одитните препоръки са били отправени на 
различни равнища на управление и отговорност, насочени към централното 
управление, министерства и агенции на оперативно равнище или собственици на 
ИТ системи.  
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Каре 14 

Общ преглед на одитната дейност на ВОИ за предоставените в сборника доклади (част 1) 
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Вид одит 

На изпълнението              

На съответствието              

Преглед              

Одитен 
подход 

Преглед на политиките              

Преглед на процедурите              

Преглед на системите              

Оценка на надеждността чрез пряко тестване              

Разгледани 
заплахи 

Въздействие върху индивидуалните права              

Въздействие върху публичната инфраструктура 
или услуги              

Въздействие върху националната сигурност               

Въздействие върху сигурността в рамките на ЕС              
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Общ преглед на одитната дейност на ВОИ за предоставените в сборника доклади (част 2) 

Основна фокусна област 
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киберсигурността 

Повишаване на устойчивостта на 
киберпространството              

Намаляване на киберпрестъпността              

Разработване на политика за кибернетична 
отбрана и изграждане на капацитет              

Разработване на технологични ресурси              

Подобряване на международното 
сътрудничество (политики)              

Равнище на 
адресатите на 
препоръките 

Централно управление              

Оперативно (министерства и агенции)              

Собственици на ИТ системи              
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Основни одитни констатации и оценки 

55 В следващите раздели са обобщени основните одитни констатации 
и оценки, направени от ВОИ.  

Одити на изпълнението 

56 Датската Rigsrevisionen е оценила дали избраните основни държавни 
институции разполагат със задоволителна защита срещу софтуер за изнудване. 
Държавните институции често са обекти на кибератаки, а в момента софтуерът за 
изнудване е една от най-големите заплахи за киберсигурността. Одитът е 
включвал датския орган за данни в областта на здравеопазването, 
Министерството на външните работи, Banedanmark (датската железопътна 
мрежа) и Агенцията за управление на извънредни ситуации на Дания. Тези 
четири институции са подбрани, защото отговарят за предоставянето на основни 
услуги в областта на здравеопазването, външните работи, транспорта 
и готовността при извънредни ситуации, където гарантирането на достъп до 
данните може да бъде от решаващо значение. При одита е установено, че 
четирите институции нямат задоволителна защита срещу софтуер за изнудване. 
Одитната дейност е показала, че четирите институции не са въвели няколко общи 
проверки за сигурност, за да ограничат атаките. При одита се стига до 
заключението, че е важно институциите да обмислят въвеждането на 
ориентирани към бъдещето проверки за сигурност, за да повишат своята 
устойчивост на атаки със софтуер за изнудване.  

57 Естонската Riigikontroll признава, че за запазването на независимостта на 
Естония е необходима не само физическата защита на територията, но и защита 
на цифровите активи от основно значение за държавата. Цифровите активи, които 
се нуждаят от най-голяма защита, са данните относно гражданите, територията 
и законодателството. Данните относно собствеността, недвижимото имущество 
и правата на естонските граждани също трябва да бъдат гарантирани. Естонската 
сметна палата е разгледала възможността за киберзаплахи в случай на 
увеличаване на проблемите със сигурността. Такива сценарии за риска 
и увеличение на броя на инцидентите, свързани с информационната сигурност, 
като например кибератаки и изтичане на данни, биха застрашили данните 
и базите данни, които са от най-голямо значение за държавата. Поради това при 
одита е разгледано как държавата определя кои данни и бази данни са от 
критично значение за гарантирането на националната сигурност. При одита се 



ЧАСТ II — Преглед на дейността на ВОИ 
 47 
 

 

стига до заключението, че въпреки прилагането на тристепенната базова система 
за сигурност ISKE63, която е задължителна за държавните агенции, има 
значителни недостатъци при гарантирането на информационната сигурност 
в няколко критични бази данни.  

58 От Канцеларията на контрольора и генералния одитор на Ирландия са 
разгледали постигнатия напредък по отношение на мерките за киберсигурност 
след създаването на Националния център за киберсигурност на Ирландия. 
Центърът, който се ръководи от Министерството на комуникациите, действията 
във връзка с климата и околната среда, е създаден през 2011 г. Той е насочен 
основно към гарантиране на сигурността на държавните мрежи, подпомагане на 
промишлеността и на отделните граждани при защитата на собствените им 
системи и гарантиране на сигурността на критичната национална инфраструктура. 
При одита се стига до заключението, че въпреки че Националният център за 
киберсигурност изпълнява критична функция, равнището на ресурсите през 
първите четири години от неговото функциониране е било значително по-ниско 
от първоначално предвиденото и че в общата стратегическа насоченост на 
центъра липсва стратегически план. Също така е необходима по-голяма яснота по 
отношение на съответните роли на органите, участващи в разследването на 
киберпрестъпления и инциденти, свързани с националната сигурност. Освен това 
изискванията на Директивата на ЕС относно сигурността на мрежите 
и информационните системи във връзка с разработването на национална 
стратегия все още не са били изпълнени.  

59 Френската Cour des comptes е проверила „Parcoursup“ — нова цифрова 
платформа, която действа като източник на информация за наличните 
университетски програми и изисквания за прием, чиято цел е да се постигне по-
добро съответствие между способностите и академичните резултати на 
учениците от средните училища и съдържанието на програмите за висше 
образование. При одита е установено, че правителството е централизирало 
успешно достъпа до цялото обучение след средното образование чрез цифровата 
платформа, за да се справи с разрастването на висшето образование. Предишната 
система обаче е била преработена набързо, за да се превърне в новата 
„Parcoursup“, без съществени структурни промени. Поради това уязвимите места 

                                                      
63 ISKE е стандарт за информационна сигурност, разработен за публичния сектор 

в Естония; той се прилага задължително от администрациите в структурата на 
държавната и местната администрация, които поддържат бази данни/регистри.  
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на информационната система по отношение на сигурността, ефективността 
и надеждността не са били отстранени. Платформата все още е засегната от 
значителни рискове по отношение на качеството и непрекъснатостта на 
обществените услуги и сигурността на личните данни.  

60 Латвийската Valsts Kontrole е извършила одит на изпълнението във връзка 
с ефективността на публичната инфраструктура за информационни 
и комуникационни технологии (ИКТ). Целта на одита е била да се провери дали 
публичната администрация има единен подход към ефективното управление на 
инфраструктурата за ИКТ и дали институциите са оценили ползите от 
централизацията. При одита е установено, че нежеланието на органите на властта 
да управляват централно инфраструктурата за ИКТ е довело до създаването на 
редица сървърни помещения, което значително е увеличило разходите за 
поддръжка. В повечето сървърни помещения е имало заплахи за сигурността, 
като центровете за данни са били недостатъчно защитени от физически достъп 
и от екологични рискове. Освен това в институциите не е въведена практика за 
извършване на редовни оценки дали би било по-евтино инфраструктурата за ИКТ 
да се поддържа вътрешно, в сътрудничество с друга институция или чрез 
възлагане на поддръжката на ИКТ на външен изпълнител. При одита е 
препоръчана система за редовен мониторинг, която би позволила цялата 
публична администрация да бъде оценена като единна система. 

61 Литовската Valstybės kontrolė е признала значението на критичните 
електронни държавни информационни ресурси, каквито се прилагат например 
при управлението на държавните финанси, в данъчната администрация 
и в здравеопазването. Загубата на критична информация и липсата на 
съответните информационни системи може да имат сериозни последици за 
обществената сигурност, благосъстоянието и икономиката. Одитът е имал за цел 
да оцени управлението (общия контрол) и цялостното развитие на критичните 
държавни информационни ресурси. При него са установени системни проблеми 
както при формулирането и прилагането на политиката относно държавните 
информационни ресурси, така и при механизма за тяхното управление. При одита 
се стига до заключението, че ниското равнище на зрялост на критичните 
държавни информационни ресурси показва слабости при формулирането 
и прилагането на политиката относно държавните информационни ресурси, което 
прави тези ресурси по-уязвими. За да се повиши сигурността на държавните 
информационни ресурси, трябва да се подобри механизмът за управление.  
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62 През 2018 г. Сметната палата на Нидерландия е решила да извърши 
одити в областта на киберсигурността в секторите, които са от основно значение 
за обществото. Първите два одитирани сектора са били насочени към 
управлението на водите и автоматизирания граничен контрол, като първият е от 
съществено значение за една държава, която до голяма степен се намира под 
морското равнище, а вторият — заради положението на летище „Шипхол“ 
в Амстердам като международен център и вход към държавата. Министърът на 
инфраструктурата и управлението на водите е определил редица водни 
структури, управлявани от Генерална дирекция „Благоустройство и управление на 
водите“ (одитираният обект) като „критични части“ на сектора за управление на 
водите. Много компютърни системи, използвани при експлоатацията на 
критичните водни структури, датират от 80-те и 90-те години на миналия век, 
когато киберсигурността обикновено не е вземана под внимание. Министърът на 
отбраната и министърът на правосъдието и сигурността споделят отговорността за 
извършваните от нидерландската гранична охрана проверки за граничен контрол 
на летище „Шипхол“. Двете министерства притежават ИТ системи, на които 
разчита граничната охрана. Системите са от основно значение за летищните 
дейности и се използват за обработка на много чувствителни данни. Това ги 
прави обект на интерес от страна на кибератаки, целящи саботаж, шпионаж или 
манипулиране на проверките за граничен контрол. При одита е разгледано дали 
одитираните обекти са били подготвени да се справят с киберзаплахи и дали това 
се прави по ефективен начин. В случая на водните структури все още е било 
необходимо одитираният обект да положи повече усилия по отношение на 
откриването и реакцията, за да изпълни собствените си цели в областта на 
киберсигурността. Що се отнася до граничния контрол, одитът е установил, че 
мерките за киберсигурност нито са подходящи, нито са съобразени с бъдещето.  

63 Португалската Tribunal de Contas е одитирала информационните системи, 
които подпомагат предоставянето, издаването и използването на португалски 
електронен паспорт (ПЕП), по-специално при автоматизираната проверка на 
пътници чрез разчитане на биометрични данни на португалските граници. При 
одита е проверено съответствието с правото на ЕС и националното право, 
международните стандарти и насоки относно предоставянето, издаването 
и използването на ПЕП, в т.ч. адекватността на националната правна рамка. С него 
е проверена ефективността на основните процеси, свързани с жизнения цикъл на 
ПЕП, по-специално на тези, свързани с предоставянето, издаването 
и използването на ПЕП. При одита също така е извършена проверка на важни 
аспекти от функционирането на информационните системи, по-специално 
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изпълнението на изискванията за сигурност на информационните системи за ПЕП 
(SIPEP). 

64 Финландската Valtiontalouden tarkastusvirasto е проучила дали 
киберзащитата в централното управление е възможно най-ефективна 
и рентабилна. Одитът се е съсредоточил върху начина, по който се управлява 
киберсигурността на централното управление. Одитираните структури са 
включвали органите, управляващи киберзащитата в централното управление 
(кабинета на министър-председателя, Министерството на финансите 
и Министерството на транспорта и комуникациите), и органите, отговарящи за 
централизираните задачи за киберзащита и централизираните ИТ услуги 
в централното управление. Във финландското правителство отговорността за 
киберзащитата е децентрализирана, като всяко юридическо лице отговаря за 
собствената си киберсигурност. При одита е препоръчано Министерството на 
финансите да определи и приложи подробен модел за оперативно управление 
в случай на киберинциденти в ИКТ услугите на централното управление. 
Министерството на финансите следва също така да установи как трябва да се 
реши киберсигурността на услугите при услугите за финансиране през целия им 
жизнен цикъл и да подобри оперативната ситуационна осведоменост, като даде 
указания на органите да докладват нарушенията на киберсигурността в Центъра 
за киберсигурност.  

65 Шведската Riksrevisionen е разгледала случаите на остарели ИТ системи 
в администрацията на централното управление, за да прецени дали 
правителството и органите на властта са предприели подходящи мерки, за да 
предотвратят превръщането на ИТ системите в пречка за ефективната 
цифровизация. При одита са установени остарели ИТ системи в голям брой 
държавни агенции. В много одитирани агенции една или повече особено важни 
за дейността ИТ системи са били остарели, а голяма част от проверените агенции 
не са имали правилен подход към развитието и администрирането на 
поддръжката на ИТ. При голяма част от агенциите липсва общо описание на 
начина, по който са свързани стратегиите, оперативните процеси и системите. 
Общото заключение е, че по-голямата част от агенциите все още не са успели да 
се справят ефективно с проблемите, свързани с остарелите ИТ системи. 
Шведската сметна палата счита, че проблемът е толкова сериозен 
и широкоразпространен, че представлява пречка за продължаване на 
ефективната цифровизация на държавната администрация. 
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Одити на съответствието, извършени в областта на киберсигурността 

66 Сметната палата на Унгария е декларирала, че сигурността на 
националните активи от данни е основен интерес на обществото за опазване 
и защита на националните ценности. Гарантирането на повишена сигурност на 
личните и публичните данни в рамките на националните активи от данни на 
Унгария е от съществено значение, за да се укрепи доверието на гражданите 
в държавата и да се гарантира непрекъснатото и безпроблемно функциониране 
на публичната администрация. Целта на одита на съответствието във връзка със 
защитата на данните е била да се оцени дали в Унгария е създадена регулаторна 
и оперативна рамка за защита на данните и дали основните организации за 
управление на данни са спазили изискванията за безопасно управление на 
данните и възлагане на обработката на данни на външни изпълнители. При одита 
се стига до заключението, че вътрешните разпоредби на организациите за 
управление на данни по отношение на дейностите за управление на данни са 
гарантирали защитата на националните активи от данни като част от 
националните активи в съответствие с действащите правни разпоредби между 
2011 г. и 2015 г. Администраторите на лични данни са приложили правилно 
изискванията, а предаването на лични данни на трети страни е осъществено по 
подходящ начин.  

67 Полската Najwyższa Izba Kontroli е оценила дали е обезпечена сигурността 
на данните, събирани в системите, предназначени за осъществяване на важни 
публични задачи. Одитът е обхванал шест избрани институции, извършващи 
важни публични задачи. Степента на подготовка и прилагане на системата за 
информационна сигурност не е осигурила приемливо ниво на сигурност за 
събраните данни в ИТ системите, използвани за осъществяване на важни 
публични задачи. Процесите за информационна сигурност са извършвани по 
неорганизиран начин и поради липсата на процедури — интуитивно. От шестте 
одитирани звена само едно е внедрило система за информационна сигурност, 
въпреки че следва да се отбележи, че неговата дейност също е била засегната от 
значителни недостатъци. При одита се стига до заключението, че на централно 
равнище трябва да бъдат разработени и приложени общи препоръки 
и изисквания във връзка с ИТ сигурността, които да бъдат приложими за всички 
публични субекти.  
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Прегледи на киберсигурността 

68 Европейската сметна палата извърши преглед на обхвата на политиката 
на ЕС за киберсигурност и идентифицира основните предизвикателства пред 
ефективното прилагане на тази политика. Прегледът обхвана мрежовата 
и информационната сигурност, киберпрестъпността, киберотбраната 
и дезинформацията. В него са установени редица пропуски в правото на ЕС 
в областта на киберсигурността и е констатирано, че действащото 
законодателство не е транспонирано последователно от държавите членки. 
Накрая в прегледа се обръща внимание на факта, че на равнището на ЕС липсват 
надеждни данни относно киберинцидентите и няма цялостна представа за 
разходите за киберсигурност на ЕС и неговите държави членки. В прегледа са 
констатирани и ограничения при предоставянето на ресурси на свързаните 
с киберсигурността агенции на ЕС, включително трудности при привличането 
и задържането на служители. Друго предизвикателство е свързано 
с несъответствието на финансирането за киберсигурност със стратегическите цели 
на ЕС. 
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Дания 
Rigsrevisionen 
 

Защита от атаки със софтуер за изнудване 
Дата на публикуване: 2017 г. 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит: Одит на изпълнението 

Одитиран период: април—септември 2017 г.  

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
В този доклад се разглежда дали избраните основни държавни институции 
разполагат със задоволителна защита срещу софтуер за изнудване. 

Държавните институции често са обекти на кибератаки, а в момента софтуерът за 
изнудване е една от най-големите заплахи за киберсигурността. Софтуерът за 
изнудване е зловреден софтуер, който блокира достъпа до данни. В повечето 
случаи софтуерът за изнудване криптира данните и не позволява на атакуваните 
институции да ги използват. Хакерите искат откуп, за да декриптират данните и да 
позволят на институциите да си възстановят достъпа. Следователно софтуерът за 
изнудване представлява особена заплаха за достъпността на данните. 

Внезапно настъпилата невъзможност за достъп до данните може да затрудни 
институциите да предоставят важни услуги или да им попречи изцяло да ги 
предоставят. Обикновено институциите, засегнати от софтуер за изнудване, са 
принудени да затворят цялата си ИТ мрежа или части от нея, за да разследват 
степента на атаката. Атаките със софтуер за изнудване може да имат значително 
икономическо въздействие, тъй като институциите рискуват да понесат загуба на 
работоспособност, например ако не им бъде позволен достъп до тяхната ИТ 

https://uk.rigsrevisionen.dk/
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мрежа или ако бъдат загубени данни, събрани и обработени в рамките на 
продължителен период. През 2017 г. атака със софтуер за изнудване срещу 
Националната здравна служба на Обединеното кралство доведе до отмяна на 
19 000 операции и часове за преглед. Ето защо ръководството на институциите 
следва да се съсредоточи върху риска от атаки със софтуер за изнудване и да 
осъществява необходимите проверки за сигурност, за да се защити от софтуера за 
изнудване и да намали въздействието на потенциална атака. 

Проучването включва датския орган за данни в областта на здравеопазването, 
Министерството на външните работи, Banedanmark (датската железопътна 
мрежа) и Агенцията за управление на извънредни ситуации на Дания. Тези 
четири институции са подбрани, защото отговарят за предоставянето на основни 
услуги в областта на здравеопазването, външните работи, транспорта 
и готовността при извънредни ситуации, където достъпът до данни може да бъде 
от решаващо значение. Органът за данни в областта на здравеопазването също 
така предоставя централизирани ИТ услуги за по-голямата част от държавните 
органи в рамките на Министерството на здравеопазването.  

Целта на проучването е била да се оцени дали четирите институции разполагат 
със задоволителна защита срещу атаки със софтуер за изнудване, базирани на 
електронна поща. Поради това Rigsrevisionen е разгледала 20 общи проверки за 
сигурност, които предоставят основна защита срещу софтуер за изнудване. Освен 
това ВОИ е разгледала пет проверки за сигурност, които институциите следва да 
вземат под внимание във връзка с бъдещи оценки на риска. Ориентираните към 
бъдещето проверки включват например нова технология, която може да намали 
броя на фалшивите електронни писма, които постъпват в една институция, или да 
открива и изпраща сигнали във връзка с необичайна дейност в компютрите. 
Проучването е инициирано от Rigsrevisionen и се основава на констатациите от 
четири ИТ одита, извършени от април до септември 2017 г. В проучването се дава 
моментна картина на това доколко добре са защитени институциите срещу 
софтуер за изнудване. Институциите са имали възможност да въведат 20-те общи 
проверки за сигурност след завършването на ИТ одитите. Ето защо резултатите от 
проучването се отнасят само за защитата на институциите срещу софтуер за 
изнудване към момента на извършване на четирите ИТ одита. В проучването са 
представени резултатите на четирите институции, но не е включен сравнителен 
анализ и класиране на техните резултати. 
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Констатации и заключения 
Оценката на Rigsrevisionen е, че четирите институции нямат задоволителна защита 
срещу софтуер за изнудване. Проучването показва, че четирите институции не са 
въвели няколко общи проверки за сигурност, за да ограничат атаките. По-
специално при Органа за данни в областта на здравеопазването и при 
Banedanmark има значителни пропуски по отношение на сигурността. Това 
означава, че всичките четири институции са били изложени на повишен риск от 
атаки със софтуер за изнудване, базирани на електронна поща, в резултат на 
които те не биха могли да предоставят услугите си за различни периоди от време. 
Всичките четири институции са информирали Rigsrevisionen, че след приключване 
на проучването работят по въвеждане на няколко от проверките за сигурност, за 
да повишат равнището на защита срещу софтуер за изнудване. 

Предотвратяването от страна на институциите на атаки със софтуер за изнудване, 
в т.ч. както вътрешни, така и външни заплахи, е недостатъчно. Особено 
безпокойство поражда фактът, че нито една от институциите не е гарантирала 
актуалността на коригиращите програми за сигурност на софтуера и че три от 
институциите не са въвели бели списъци, за да уведомят служителите да не 
работят със зловреден софтуер. Това увеличава риска от заразяване със софтуер 
за изнудване на цялата ИТ мрежа или част от нея и неговото разпространение. 

В три от институциите управлението не е било съсредоточено в достатъчна степен 
върху заплахата от софтуер за изнудване, а извършените оценки на риска от 
ръководството в Органа за данни в областта на здравеопазването и в 
Banedanmark не са обхванали всички съответни аспекти. Това означава, че 
институциите не са разполагали с актуална оценка на заплахата от софтуер за 
изнудване и поради това са били в слаба позиция да предотвратяват нови атаки 
и да намаляват въздействието на бъдещи атаки. Ръководството в Органа за данни 
в областта на здравеопазването и в Banedanmark не е било насочено в достатъчна 
степен към оценяване на риска и поради това ИТ сигурността в тези две 
институции не се е основавала на определени от ръководството приоритети. 

Три от институциите не са разполагали с подходящи планове за реагиране при 
инциденти, които да им помогнат да възстановят дейността си след атака със 
софтуер за изнудване. От особено значение е, че три от институциите не са 
извършвали редовни тестове дали ще могат да възстановят данните и системите, 
засегнати от атака със софтуер за изнудване. Това увеличава риска съхраняваните 
от тези институции данни да бъдат изгубени при евентуална атака със софтуер за 
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изнудване и институциите да не могат да предоставят услугите си за 
продължителен период от време. 

Тъй като сценариите за риска се променят постоянно, е важно институциите да 
обмислят въвеждането на ориентирани към бъдещето проверки за сигурност, за 
да повишат своята устойчивост на атаки със софтуер за изнудване, т.е. проверки, 
които улесняват удостоверяването на самоличността на подателите на 
електронни писма и които могат да открият и да филтрират потенциално вредни 
електронни съобщения. Понастоящем и четирите институции работят по някои от 
ориентираните към бъдещето проверки за сигурност, които могат да спомогнат за 
увеличаване на тяхната защита срещу атаки със софтуер за изнудване. 

Други доклади в тази област 

Заглавие на доклада: Report on the protection of research data at the Danish 
universities  

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 

Дата на публикуване: 2019 г. 

 

Заглавие на доклада: Report on the protection of IT systems and health data in three 
Danish regions 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 

Дата на публикуване: 2017 г. 

 

Заглавие на доклада: Report on management of IT security in systems outsourced to 
external suppliers 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 

Дата на публикуване: 2016 г. 

 

Заглавие на доклада: Report on the access to IT systems that support the provision 
of essential services to the Danish society 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 

Дата на публикуване: 2015 г. 
  

https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
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Естония 
Riigikontroll 
 

Гарантиране на сигурността и опазване на критични бази 
данни на държавата в Естония 
Дата на публикуване: май 2018 г. 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 
Доклад (версия на естонски език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит: Одит на изпълнението 

Одитиран период:  2017 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
За запазването на независимостта на Естония е необходима не само физическата 
защита на нейната територия, но и защита на цифровите активи от основно 
значение за държавата по отношение на събитията, които представляват най-
голяма заплаха. Цифровите активи, които се нуждаят от най-голяма защита, са 
данните относно гражданите, територията и законодателството. Данните относно 
собствеността, недвижимото имущество и правата на естонските граждани също 
трябва да бъдат защитени. 

Националната одитна служба е проверила как държавата е определяла кои данни 
и бази данни са от критично значение за опазването на националната сигурност. 
Проверена е защитата на сигурността и непрекъснатостта на тези данни и бази 
данни, в т.ч. е направен и преглед на инструментите, използвани за защита. 

Тъй като Естония вече е член на НАТО и на Европейския съюз, нейната физическа 
сигурност е по-добре гарантирана, отколкото преди да се присъедини към тези 
мрежи. Естония обаче трябва да разгледа възможността за киберзаплахи в случай 
на увеличаване на проблемите със сигурността. Такива сценарии за риска 

https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14218&AuditId=2462
https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14200&AuditId=2462
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и увеличение в броя на инцидентите, свързани с информационната сигурност, 
като например кибератаки и изтичане на данни, биха могли да застрашат също 
и данните и базите данни, които са най-важни за държавата. Ако данните от 
основно значение за държавата бъдат променени без разрешение, ако изтекат 
или бъдат изгубени, държавата вече няма да може да изпълнява необходимите 
функции, в т.ч. защита на сигурността на хората, предоставяне на стоки от първа 
необходимост, създаване на необходимата среда за бизнеса и много други. 
Първоначално Естония планира да изразходва около един милион евро за 
съхранение на критични данни в чужбина. 

Одитни въпроси 
o Определили ли са министерствата всички критични бази данни 

и изискванията за боравене с тях? 

o Сигурни ли са критичните бази данни и регистри?  

o Гарантирана ли е дългосрочната непрекъснатост на критичните данни и бази 
данни? 

Констатации 
Националната одитна служба е направила следните констатации и оценки 
относно одитираните критични бази данни: 

o Не са били определени план за действие или изисквания за прилагане на 
концепцията за критичните бази данни. Не са били определени условията за 
подбор на критичните бази данни и не е имало сигурност, че всички 
необходими бази данни са включени в процеса. Допълнителната защита на 
базите данни е била организирана неформално и не е била задължителна за 
собствениците на бази данни, поради което данните от петте критични бази 
данни не са били архивирани в чужбина. 

o В критичните бази данни не са били определени допълнителни правила за 
информационната сигурност. Нито системата за информационна сигурност 
ISKE (стандарт за информационна сигурност, разработен за публичния сектор 
на Естония, който е задължителен за администрациите в структурата на 
държавната и местната администрация, които поддържат бази 
данни/регистри), нито който и да е правен акт или стандарт са включвали 
допълнителни изисквания за критичните бази данни, като например 



ЧАСТ III — Обобщение на докладите на ВОИ 
 60 
 

 

архивиране на данните извън Естония. Резервните копия на одитираните 
бази данни са били пренесени в чужбина, но възстановяването от тях на 
работата на информационните системи не е било тествано. 

o Въвеждането на ISKE и свързаното с това одитиране са били проблем по 
отношение на критичните бази данни. Към момента на одита на две от 10-те 
бази данни не са били извършени одити на ISKE, като такива са били 
организирани едва към края на провеждания одит (30 ноември 2017 г.). 
Само две критични бази данни са били одитирани толкова често, колкото се 
изисква по закон. Има и случаи, в които изтъкнатите проблеми от одитора не 
са били разрешени в периода между два одита на ISKE (две—три години). 

o По време на одита националната одитна служба е установила, че в някои 
критични бази данни не са приложени важни мерки за информационна 
сигурност. Например в насоките за информационна сигурност не са били 
определени изискванията за редовна оценка на уязвимите места на 
информационните системи, не са извършвани редовни проверки или 
анализи на регистрите за събития, нямало е планове за обучение по 
информационна сигурност или анализи на осведомеността относно 
информационната сигурност в областта на управлението, които са основата 
на тези планове за обучение, и в някои случаи неприкосновеността на 
файловете не е била проверена и не са извършени тестове за външно 
проникване. 

Заключения и препоръки 
Одитът показва, че въпреки прилагането на тристепенната базова система за 
сигурност ISKE, чието използване е задължително за държавните агенции 
и техните одити, има значителни недостатъци при гарантирането на 
информационната сигурност в няколко критични бази данни, като например 
анализът на регистрите, тестването за проникване и защитата на мобилните 
устройства. Все още не са били определени специалните изисквания за защита на 
критичните данни. 

Министерството на икономическите въпроси и комуникациите е започнало 
първите дейности, необходими за защитата на критичните данни, но проектът за 
критичните бази данни е бил на етап, в който е бил необходим задължителен от 
правна гледна точка набор от правила. Също така не е имало подробен анализ на 
риска или план за действие за бъдещето. 
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Резервните копия на пет критични бази данни са били съхранявани в посолства, 
намиращи се в чужди държави, но в случай на физическо унищожаване на 
разположените в Естония центрове за данни, опазването на критичните данни 
в останалите пет бази данни не би било гарантирано. 

Отправени са две общи препоръки: 

o Да се определят правилата за допълнителна защита на критичните бази 
данни, в т.ч. за подбора на критичните бази данни, обработването на данни 
в тези бази данни и архивирането на данни, които са от критично значение за 
държавата, и да се оцени как да се предостави допълнително финансиране 
за тези дейности.  

o Да се анализират различните етапи от създаването на базите данни както по 
отношение на финансовото планиране и информационната сигурност, така 
и на прилагането на най-добрите практики за управление на проекти при 
осъществяването на тези етапи. 
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Ирландия 
Office of the Comptroller and 
Auditor General 

Мерки, свързани с националната киберсигурност 
Дата на публикуване:  септември 2018 г. 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език)  

Вид одит и одитен период 

Вид одит: Одит на изпълнението 

Одитиран период: 2011—2018 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
Министерството на комуникациите, действията във връзка с климата и околната 
среда отговаря за киберсигурността в Ирландия. Чрез Националния център за 
киберсигурност министерството отговаря и за координирането на реакцията на 
правителството при извънредни ситуации при всички киберинциденти на 
национално равнище. 

Националният център за киберсигурност е създаден през 2011 г. Той е насочен 
основно към гарантиране на сигурността на държавните мрежи, подпомагане на 
промишлеността и на отделните граждани при защитата на собствените им 
системи и гарантиране на сигурността на критичната национална инфраструктура. 

Одитни въпроси 
При тази проверка е разгледан постигнатият напредък по отношение на мерките 
за киберсигурност след създаването на Националния център за киберсигурност. 
Разгледани са по-специално въпроси, свързани с: 

o мандата и предоставянето на ресурси за Центъра; 

https://www.audit.gov.ie/en/Find-Report/Publications/2018/2017-Annual-Report-Chapter-08-Measures-relating-to-national-cyber-security.pdf
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o националната стратегия за киберсигурност (2015—2017 г.); 

o прилагането на Директивата на ЕС относно сигурността на мрежите 
и информационните системи; 

o механизмите за управление и контрол. 

Констатации и заключения 
Въпреки че с решението на правителството за създаване на Националния център 
за киберсигурност е одобрено годишно финансиране в размер на 800 000 евро, 
действителното годишно финансиране за киберсигурност между 2012 г. и 2015 г. 
е било по-малко от една трета от тази сума. През 2017 г. отпуснатите средства са 
се увеличили до 1,95 млн. евро. През 2017 г. персоналът на Центъра почти се е 
удвоил до 14,5 служители на еквивалент на пълно работно време. През 2018 г. е 
дадено одобрение за назначаване на още 16 служители. 

В националната стратегия за киберсигурност (2015—2017 г.) са определени 
12 мерки, които да бъдат постигнати през жизнения цикъл на стратегията. Към 
май 2018 г. четири мерки са били изпълнени, четири са били частично изпълнени, 
а четири не са били изпълнени. 

Директивата на ЕС относно сигурността на мрежите и информационните системи 
има за цел да се подобри устойчивостта на ключовите мрежи и информационни 
системи. Оценка на напредъка в Ирландия по отношение на всеки от трите стълба 
в рамките на директивата е установила следното: 

o Стълб 1 — Подобряване на капацитета за постигане на киберсигурност 
на държавите — членки на ЕС. Отчасти изпълнен — структурните 
изисквания са изпълнени, но все още има пропуски при стратегическото 
планиране. 

o Стълб 2 — Подпомагане на сътрудничеството в областта на киберсигурността 
между държавите — членки на ЕС. Изпълнен. 

o Стълб 3 — Въвеждане на мерки за сигурност и задължения за докладване 
на инциденти за ключовите сектори. Отчасти изпълнен — необходими са 
допълнителни усилия по отношение на определянето на критичните мрежи 
и информационни системи, официалното определяне на субектите като 
оператори на основни услуги и управлението на доставчиците на цифрови 
услуги. 
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С решение на правителството (от юли 2011 г.), с което се одобрява създаването на 
Националния център за киберсигурност, е одобрено и създаването на 
междуведомствена комисия, която да определи и приложи политика за справяне 
с предизвикателствата на киберсигурността в Ирландия. Въпреки че групата е 
заседавала пет пъти между 2013 г. и 2015 г., на разположение за преглед е бил 
протокол само от едно заседание. Комисията не е заседавала след 2015 г.  

В плана за изпълнение на националната стратегия за киберсигурност е поет 
ангажимент за публикуване на годишен доклад и за провеждане на официална 
оценка на въздействието от тяхната работа в края на 2017 г. Това все още не е 
изпълнено, въпреки че дейността на центъра е описана в годишния доклад на 
министерството. 

Министерството е поискало официално оценка на ефективността на центъра. Не 
са предоставени данни за извършването на оценка. От министерството са 
посочили, че оценката на ефективността на работата на Националния център за 
киберсигурност е част от обичайното управление на ефективността 
и корпоративното управление на министерството. 

При одита се стига до заключението, че:  

o Въпреки че Националният център за киберсигурност изпълнява критична 
функция, равнището на ресурсите през първите четири години от неговото 
функциониране е било значително по-ниско от първоначално предвиденото. 

o Общата стратегическа насоченост на центъра не е ясна, като в момента не 
съществува стратегически план. 

o Необходима е по-голяма яснота по отношение на съответните роли на 
органите, участващи в разследването на киберпрестъпления и инциденти, 
свързани с националната сигурност.  

o Изискванията на Директивата на ЕС относно сигурността на мрежите 
и информационните системи във връзка с разработването на национална 
стратегия все още не са изпълнени.   

o Въпреки че са предвидени структури на управление, не е ясно как 
функционират на практика механизмите за управление. 

Налице е липса на прозрачност по отношение на наличността и разходите за 
ресурсите, предназначени за киберсигурност.  



ЧАСТ III — Обобщение на докладите на ВОИ 
 65 
 

 

 

Франция 
Cour des comptes 
 

Достъп до висше образование: първоначална оценка на 
Закона за професионалното насочване и успеха на 
студентите 
Дата на публикуване: февруари 2020 г. 

Хипервръзка към доклада: Доклад (версия на френски език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит:  Одит на изпълнението 

Одитиран период:  2019—2020 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
Целта на закона от 2018 г. за професионалното насочване и успеха на студентите 
(loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, (ORE) е да се подобрят трите 
основни етапа по пътя, следван от младите хора, постъпващи във висши учебни 
заведения: насочване и подкрепа за учениците в гимназиален етап на средното 
образование, подбор на програма и успех в първите години на обучение. С него 
се въвежда „Parcoursup“ — нова цифрова платформа, която действа като източник 
на информация за наличните програми за обучение и изисквания за прием, чиято 
цел е да се засили съответствието между способностите и резултатите на 
учениците от средните училища и съдържанието на програмите за висше 
образование. 

През първите две години на ORE е направена първата стъпка към 
трансформиране на достъпа до висше образование. Въпреки многобройните 
ограничения, въвеждането на „Parcoursup“ е преминало безпроблемно, макар че 
все още са липсвали гаранции за сигурност и устойчивост, а данните са могли да 
бъдат използвани по-добре предвид тяхното значение. 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200227-rapport-premier-bilan-loi-ORE-3.pdf
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Законът ORE е влязъл в сила, за да се решат два основни проблема 
в образователната политика. Първият е високият процент на отпадане сред 
студентите. Вторият е, че старата цифрова платформа е довела до дълбока 
неудовлетвореност, тъй като на последния етап е използван случаен подбор. 

В рамките на пет години за реформата по линия на ORE е предоставено 
финансиране в размер на 867 млн. евро. Тя се е основавала на концепцията за 
континуум „-3/+3“ с основния принцип, че колкото повече знаят учениците 
в гимназиален етап на средното образование за съдържанието на програмите за 
висше образование, толкова по-големи шансове имат да положат успешно 
изпитите, тъй като ще изберат програми, които най-добре отговарят на техните 
способности и амбиции. Законът ORE е имал за цел да се преодолее липсата на 
професионално насочване на учениците в гимназиален етап на средното 
образование и следователно да се намали прехвърлянето между специалности, 
което по оценки на Сметната палата на Франция е струвало почти 550 млн. 
евро годишно само за първата година от висшето образование.  

Одиторите са извършили първоначална оценка на достъпа до висше образование 
в контекста на ORE, като са разгледали поставените от платформата въпроси, 
свързани с ИТ сигурността. 

Информационната система се е характеризирала с увеличаване на коефициентите 
на натоварване (включване през 2020 г. на всички програми за висше 
образование и бързо увеличаване на броя на потребителите само за няколко 
години). Това е било отражение на бързото преминаване от предишната 
платформа към „Parcoursup“, без да се промени архитектурата, което е създало 
значителни рискове по отношение на качеството, непрекъснатостта, 
адаптивността и по-нататъшното развитие на услугата. Слабостите на системата 
в областта на сигурността, ефективността и надеждността не са били коригирани. 
Бързото създаване на „Parcoursup“ е било възможно, тъй като тя е била 
управлявана в бета режим от ограничена група висококвалифицирани 
и мотивирани хора, но заради този подход механизмът не е имал стратегическа 
насоченост и задоволително управление.  

Одиторите са оценили качеството на информационната система и ефективността 
на новата платформа „Parcoursup“. „Parcoursup“ е създадена в рамките на ORE 
с цел подобряване на качеството на разпределяне в специалностите за висше 
образование, а оттам и увеличаване на дела на завършилите. 
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Констатации  
Въпреки че „Parcoursup“ е функционирала задоволително, тя е била изложена на 
ИТ рискове, които е трябвало да бъдат намалени. Необходимо е било да се 
гарантират сигурността и устойчивостта на платформата, а данните са могли да 
бъдат използвани в по-голяма степен.  

Стара информационна система 

В „Parcoursup“ не е имало почти нищо ново и тя е наследила тромавостта 
и уязвимостта на предишната платформа „Admission Post-Bac“ (APB), както 
и много нерешени рискове. Информационната система, която формира 
структурната основа на „Parcoursup“, е взета директно от предишната платформа. 
Въпреки че е разглеждана като нов инструмент за разпределяне, същността на 
информационната система е претърпяла само леки промени след APB. Всъщност 
над 72 % от информационната инфраструктура не е била променена, тъй като са 
били пренаписани едва по-малко от 30 % от кода на APB.  

ИТ основите на платформата са били разработени в началото на първото 
десетилетие на XXI век, за да се обработват около един милион заявления за 
около 100 000 места всяка година, но обхватът на информационната система е 
бил разширен, за да се справя с годишен приток на около 10 млн. заявления за 
приблизително един милион места. „Parcoursup“ се е оказала стар инструмент 
с ново име. Повишеното натоварване е поставило въпроси относно способността 
на платформата да постигне планираната си цел. 

Слабо документирана информационна система 

Въпреки усилията на министерството за постигане на прозрачност, изходният код 
за „Parcoursup“ все още е бил затворен на 99 %. Малката публикувана част е била 
от ограничен интерес за разбирането, анализа и оценката на процеса на 
разпределяне на кандидатите в специалностите.  

Подобно на своя предшественик „Parcoursup“ е била слабо документирана 
операционна информационна система. Резултатите от одита на кода са показали, 
че приложението е нискокачествено и високорисково, а при одита са установени 
многобройни критични нарушения. Системата е била с по-лошо качество от друг 
софтуер на подобна възраст, както и с висок риск от сривове. 

В „Parcoursup“ е използван както публичен, така и затворен изходен код. При 
отворения код се наблюдават много по-висок процент критични нарушения, 
отколкото при затворения код, поради което е имало риск от прекъсване на 
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услугата. Платформата също така не е била защитена от хакери (одит на 
сигурността на изходния код от юли 2018 г.). Въпреки това в края на 2019 г. от 
министерството са обявили, че за кода на „Parcoursup“ е започнала процедура по 
сертифициране. 

Съществуващата документация за изходния код не е била нито съгласувана, нито 
изчерпателна. Кодът на „Parcoursup“ е бил необичайно сложен. Според 
одиторите изходният код е трябвало да бъде преструктуриран, за да се намали 
броят на сложните компоненти.  

Архитектурата на информационната система на „Parcoursup“ е била 
високорискова; по архаичен начин базата данни е управлявана ръчно. 
Уязвимостта на системата се дължи на голямата зависимост от наличието на 
оператор и неговата бдителност. От министерството са признали, че рисковете са 
свързани с архитектурата на „Parcoursup“ и че те не могат да бъдат отстранени без 
допълнително разработване на приложението.  

Информационната система на „Parcoursup“ е била слабо документирана и по 
същество е разчитала на експертния опит на служителите на националната 
правителствена агенция (Service à Compétence Nationale SCN). Посредством 
документацията в базата данни са вписвани коментари в центъра на системата, 
което е затруднявало поддържането и развиването на информационната система 
и използването на данните. Съхраняваната на платформата информация за 
потребителите не е можело да се извлече лесно и да се оцени без задълбочено 
търсене. Предвид липсата на структурирана техническа документация, 
способността на SCN да извършва своите стратегически задачи е зависела изцяло 
от ръководителя на ИТ центъра.  

Стратегия за сигурност — необходими са подобрения 

Поради чувствителността на съдържащите се в системата лични данни 
„Parcoursup“ представлява истинско предизвикателство по отношение на 
сигурността. По принцип всички организации, управляващи информационна 
система, трябва да имат официална писмена политика за сигурност на 
информационните системи (ISSP). Въпреки че е призната от министър-
председателя за ключов доставчик на услуги, за „Parcoursup“ не е имало такава 
политика. Били са необходими незабавни действия за въвеждане на такава 
политика. 
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Всеки екип на „Parcoursup“ е имал служител по сигурността на информационната 
система (ISSO), подчинен на ИТ центъра. Би било добра практика служителите по 
сигурността на информационната система да бъдат пряко подчинени на 
директора на SCN, за да се гарантира тяхната независимост.  

Към средата на 2019 г. „Parcoursup“ все още е била в процес на привеждане 
в съответствие с ОРЗД. Някои мерки все още не са били изпълнени, по-специално 
необходимостта от официално определяне на различните процедури, използвани 
за обработването. Сигурността на личните данни все още не е била на 
необходимото ниво и са се съхранявали твърде подробни индивидуални данни. 

Звеното на „Parcoursup“ е докладвало както на ръководителя на проекта 
„Parcoursup“, определен от кабинета на министъра, така и на отдел „Стратегия за 
обучение и студентски въпроси“ на Генерална дирекция „Висше образование 
и професионална интеграция“, което е довело до разделена лоялност. 
Практическите въпроси, свързани с информационната система „Parcoursup“, са 
разглеждани на седмични заседания. Въпреки че тази форма на организация е 
имала предимството на кратки срокове за реакция по отношение на ежедневното 
управление на потоците от студенти, тя е лишила „Parcoursup“ от стратегическа 
насоченост. 

И накрая, системата не е била достатъчно прозрачна. Тя не е позволила 
съхраняваните в платформата данни да се използват оптимално добре, въпреки 
големия си потенциал. Мобилизирането на този потенциал почти сигурно би 
довело до повишаване на ефективността.  

Заключения и препоръки 
При одита е установено, че правителството успешно е централизирало достъпа до 
обучение след средното образование чрез цифрова платформа, комбинираща 
всички образователни програми, за да се справи с все по-нарастващата 
популярност на висшето образование. Предишната система е била преработена 
набързо в новата „Parcoursup“, но без съществени структурни промени. Поради 
това уязвимите места на информационната система по отношение на сигурността, 
ефективността и надеждността не са били отстранени, въпреки че се е очаквало 
натоварването да продължи да се повишава, предвид крайната цел да се включат 
всички бакалавърски програми. Системата също така е била слабо 
документирана, с донякъде непрофесионален подход към разработването на ИТ, 
и необичайната ѝ сложност е увеличила риска от грешки в случай на някакви 
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оперативни промени. Ето защо платформата е била засегната от значителни 
рискове по отношение на качеството и непрекъснатостта на обществените услуги 
и сигурността на личните данни.  

Cour des comptes е отправила следните препоръки: 

o ИТ екипът на SCN следва да бъде по-добре обезпечен като персонал, 
а финансирането в рамките на ORE следва да бъде преразпределено, за да 
се подобрят човешките и финансовите ресурси на поддирекция 
„Информационни системи и статистически изследвания“; 

o информационната система следва да бъде създадена с дългосрочна 
перспектива, като се отстранят най-сериозните недостатъци, чрез 
модернизиране и преработване на архитектурата и документирането на 
първичните бази данни както на старата система, така и на „Parcoursup“ по 
систематичен и структуриран начин; 

o информационната система „Parcoursup“ следва да разполага с политика за 
сигурност; 

o следва да се създаде съвместен управителен орган за Министерството на 
образованието и младежта и Министерството на висшето образование, 
научните изследвания и иновациите, който да упражнява надзор върху 
платформата „Parcoursup“, като от финансирането в рамките на ORE бъдат 
преразпределени ресурси за дейности по „професионално насочване“. 
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Латвия 
Valsts kontrole 
 

Използвала ли е публичната администрация всички 
възможности за ефективно управление на 
инфраструктурата за ИКТ? 
Дата на публикуване:  юни 2019 г. 

Хипервръзка към доклада:  Обобщение на доклада (версия на английски език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит: Одит на изпълнението 

Одитиран период: 2017—2019 г. 

Обобщение на доклада: 

Тема на одита 
Сметната палата на Латвия е извършила одит на изпълнението във връзка 
с ефективността на публичната инфраструктура за ИКТ. Целта на одита е била да 
се провери дали публичната администрация има единен подход към ефективното 
управление на инфраструктурата за ИКТ и дали институциите са оценили ползите 
от централизацията. Освен това сигурността на центровете за данни е определена 
като важен въпрос при оценката на възможностите за по-нататъшна оптимизация 
на планирането.  

Нежеланието на органите на властта да управляват централно инфраструктурата 
за ИКТ, поне на равнището на едно министерство, е довело до създаването на 
редица сървърни помещения, което значително е увеличило разходите за 
поддръжка. В четирите одитирани министерства е установено, че техните 
22 подструктури използват 38 центъра за данни. По време на одита националната 
одитна служба е наблюдавала ситуации, при които информационни системи от 
съществено, дори национално значение, са били разположени в помещения 
с недостатъчно равнище на сигурност. Оптимизирането на броя на сървърните 

https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/has-public-administration-used-all-opportunities-for-efficient-management-of-ict-infrastructure
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помещения не само би дало възможност за намаляване на разходите за ИКТ, но 
тогава би могло да се предостави достатъчно равнище на сигурност на по-ниска 
цена. Междувременно в институциите вече е имало сървърни помещения 
с високо равнище на сигурност, но те не са били използвани в пълния си 
капацитет.  

Основна тема на одита 
Одитът е имал за цел да се провери дали са създадени и приложени всички 
необходими условия за единно управление на инфраструктурата за ИКТ, така че 
да се насърчава по-ефективно и сигурно използване на ресурсите за ИКТ.  

Констатации и заключения 
Управление и оптимизация на ИКТ 

o Както на национално равнище, така и в министерствата няма дългосрочна 
визия за развитието и оптимизацията на ИКТ. Министерствата и техните 
подструктури са оптимизирали инфраструктурата за ИКТ в съответствие със 
своето разбиране и способности.  

Между 2011 г. и 2017 г. общите разходи за поддръжка на ИКТ на одитираните 
институции са се повишили от 17 на 20 млн. евро годишно. В институциите не са 
въведени практики за извършване на редовни оценки дали би било по-евтино 
сами да поддържат инфраструктурата за ИКТ, в сътрудничество с друга 
институция или чрез възлагане на поддръжката на ИКТ на външен изпълнител. 
Както централизацията, така и децентрализацията на ИКТ не се разглеждат като 
самоцел, но е необходим анализ на конкретната ситуация и на алтернативите, за 
да се осигури яснота по отношение на съществуващите разходи и възможните 
алтернативи.  

Сигурност на ИКТ 

o В правната рамка не се определят ясно изискванията за сигурност на 
инфраструктурата за ИКТ в логична система, зависеща от значимостта на 
информацията, която ще се обработва. Няма подробни технически 
изисквания относно защитата на центровете за ИКТ данни.  

o Пропуските в изискванията относно сигурността са довели до скъпа защита 
или напротив — защитата на информацията от национално значение не е 
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била гарантирана. Важни информационни системи дори са били хоствани 
в центрове за данни с ниско равнище на сигурност. 

o В повечето сървърни помещения са съществували заплахи за сигурността — 
центровете за данни не са били достатъчно защитени от физически достъп 
и от екологични рискове. За предотвратяването на заплахите за сигурността 
са били необходими най-малко 247 000—765 000 евро в зависимост от 
избрания подход. Те включват: 1) подобряване на сървърните помещения, 
съдържащи по-важни информационни системи, и осигуряване на 
съхранението на важни ИКТ ресурси в центрове за данни с по-високо 
равнище на сигурност; или 2) подобряване на всички съществуващи 
сървърни помещения. За това обаче ще бъде необходим размер на 
инвестиции, който не може да бъде оправдан от одиторите, освен ако броят 
на центровете за данни бъде ограничен до минимум.  

Правната рамка е непълна, тъй като няма подробни изисквания за сигурност за 
инфраструктурата за ИКТ. Например имало е изисквания относно различните 
критерии, свързани с логическата сигурност, но няма критерии за физическата 
и екологичната безопасност на инфраструктурата, която също се отразява върху 
функционирането на системите и защитата на данните. Въпреки че в документите 
за планиране на публичните политики се подчертава значението на сигурността 
на инфраструктурата за ИКТ и необходимостта тя да бъде укрепена, никой не е 
планирал конкретни дейности в тази област. Липсата на ясно, проследимо 
и логично разграничение на изискванията за сигурност е породила риска 
изисквания за сигурност относно обработването на информация с еквивалентно 
значение и важност да се различават в рамките на държавата. 

Сигурността в цифровото пространство е наблюдавана централно от държавата 
и държавата е реагирала на случващите се там инциденти, но отговорността за 
осъществяването на сигурността на ИТ инфраструктурата е била поверена на 
всеки ръководител на институция. Поради това разбирането на институциите 
относно въпросите, свързани със сигурността на ИКТ, оценката на значението на 
обработваната информация и предоставяните на институциите ресурси за 
справяне с проблемите на сигурността на ИКТ са се различавали значително.  

Необходима е система за редовен мониторинг на тези процеси, за да се оцени 
цялата публична администрация като единна система, независимо и с използване 
на стандартни критерии, за да се идентифицират различни подходи и тяхното 
предотвратяване чрез определяне на общите рискове, както и да се планират 
превантивни действия за ограничаване на последните.   
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Литва 
Valstybės Kontrolė 
 

Управление на критичните държавни информационни 
ресурси 
Дата на публикуване:  юни 2018 г. 

Хипервръзка към доклада:  Обобщение на доклада (версия на английски език) 
Доклад (версия на литовски език)  

Вид одит и одитен период 

Вид одит: Одит на изпълнението 

Одитиран период: 2014—2017 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
При използването на критични държавни информационни ресурси — критична 
електронна информация — се осъществяват важни държавни функции, като 
например управление на държавните финанси, данъчна администрация 
и здравеопазване. Всяка загуба на критична информация или липсата на 
съответните информационни системи може да имат сериозни последици за 
обществената сигурност, благосъстоянието и икономиката. Оценките на общия ИТ 
контрол, извършени от Националната одитна служба на Литва (НОСЛ) от 2006 г. 
до 2016 г., показват повтарящи се проблеми при управлението на ИТ (планиране, 
определяне на информационната архитектура, организационна структура, 
промени, осигуряване на непрекъснатост на дейността, сигурност на данните, 
мониторинг и оценка на ИТ управлението). НОСЛ е извършила одит на 
критичните държавни информационни ресурси, за да оцени управлението 
и сигурността на тези ресурси и да предвиди мерки за подобрение.  

Одитът е имал за цел да оцени управлението (общия контрол) и цялостното 
развитие на критичните държавни информационни ресурси, както и да 
идентифицира системните проблеми. 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3818
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3816
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НОСЛ е оценила зрелостта на ИТ управлението в 12 организации от публичния 
сектор64, които управляват 44 първокласни държавни информационни системи. 
Одитът е извършен при спазване на изискванията за одит на публичния сектор 
и на международните стандарти на върховните одитни институции. Оценката е 
извършена в съответствие с методологията COBIT65 в следните области с най-
голям риск: стратегическо планиране на ИТ; определяне на информационната 
архитектура; управление на ИТ рисковете; управление на промените; осигуряване 
на непрекъснато предоставяне на услуги; сигурност на системата; управление на 
данни; мониторинг и оценка на ИТ дейностите; увереност по отношение на ИТ 
управлението. Оценката на процеса включва ИТ управлението както на 
равнището на организацията, така и на национално равнище, и взаимодействието 
на тези равнища на управление. 

Одитни констатации  
Тенденциите на промяна в равнището на зрялост по отношение на управлението 
на критичните държавни информационни ресурси са положителни. Предвид 
нарастващото ниво на киберзаплахите обаче констатираният напредък е бил 
твърде бавен, а сигурността на тези ресурси е трябвало да се повиши. Това се 
дължи на следните слабости: 

o Системата за идентифициране на критичните държавни информационни 
ресурси не е достатъчно ефективна, за да позволява прилагането на решения 
за сигурност, отговарящи на действителните нужди: 

— В оценките, предназначени да докажат критичността на държавните 
информационни ресурси, липсва обективност, промените невинаги са 

                                                      
64 Държавен данъчен инспекторат, Център на регистрите на държавните предприятия, 

Министерство на информационните технологии и комуникациите, Съвет на 
държавния социалноосигурителен фонд, Публичен информационен център за селско 
стопанство и икономика в селските райони, Център на митническата информационна 
система, Държавна служба по храните и ветеринарните въпроси, Служба на Сейма на 
Република Литва, Министерство на финансите, Комитет за развитие на 
информационното общество, Национална здравноосигурителна каса, Национална 
служба по горите. 

65 COBIT (Цели на контрола за информационните и свързаните с тях технологии) е 
стандарт на международната организация ISACA, с който се определят най-добрите 
практики за ИТ управление. 
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оценявани при повторни оценки, този процес не е наблюдаван на 
национално равнище, а насоките за определяне на критичността не са 
осигурили ефективно прилагане. 

— Системата за идентифициране на критичните държавни информационни 
ресурси и на критичната информационна инфраструктура не е била 
стандартизирана; ресурсите и инфраструктурата са определяни по 
различни начини въз основа на важността на информацията и услугите, 
което е усложнило процеса на идентифициране на тези ресурси. 

— Не е била разработена национална информационна архитектура, която 
да представлява държавните информационни системи и техните 
взаимодействия, да покаже мащаба на критичните държавни 
информационни ресурси и да даде възможност за вземане на 
информирани решения по отношение на значимостта на тези ресурси.  

o Управлението на критичните държавни информационни ресурси е трябвало 
да бъде съгласувано в по-голяма степен с най-добрите практики и стандарти 
за управление на ИТ, за да се постигне интегрирано подобрение в областта 
на ИТ, което би допринесло за по-голям напредък при управлението на 
критичните държавни информационни ресурси: 

— Планирането на ИТ не е било устойчиво: планираните инструменти на 
ИТ са представени в различни документи, липсва какъвто и да е 
систематичен подход поради прекомерния брой стратегически 
документи, което затруднява определянето на ключови приоритети 
и насочването на ресурси за справяне с най-големите заплахи. 

— Мониторингът на ИТ не е гарантирал, че организациите измерват 
ефективността на операциите на ИТ и че одитите, извършвани от 
ръководителите на критичните държавни информационни ресурси, 
показват действителната зрялост на управлението на ИТ. Държавното 
управление на ИТ не е било проверявано на национално равнище, 
а проблемите на управлението на ИТ не са анализирани систематично. 
Създадена е била система за наблюдение на съответствието на 
държавните информационни ресурси с изискванията за електронна 
информационна сигурност, предназначена единствено да улесни 
наблюдението на съответствието в областта на сигурността, но нейната 
функционалност не е използвана в достатъчна степен. 
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o Мерките за гарантиране на устойчивостта на критичните информационни 
ресурси на равнището на киберзаплахите не са били достатъчно ефективни; 
ето защо все още е имало риск от уязвимост на тези ресурси: 

— Ефективността на оценяването на рисковете за сигурността на ИТ е 
трябвало да се повиши, тъй като не са били идентифицирани всички 
съответни рискове, а методологията за тяхното оценяване не е била 
в съответствие с най-новите практики за управление на ИТ; не е било 
гарантирано навременното управление на неприемливи рискове. 

— Мерките за организационна сигурност, които са могли да намалят 
киберзаплахите, не са използвани систематично. Недостатъчното 
тестване на сигурността, непълното обучение на персонала по време на 
разработването, модернизирането и модифицирането на 
информационните системи; неуправляваните конфигурации 
и актуализации на безопасен софтуер; неподходящото управление на 
непрекъснатостта на дейността на ИТ и резервните файлове са 
заплашвали възстановяването на непрекъснатостта на дейността; 
измерването на резултатите в областта на сигурността е било 
недостатъчно и не е допринесло за подобряване на сигурността. 

Заключения 
Управлението на ИТ в организациите от публичния сектор, одитирани през 
последните десет години, е постигнало първото ниво на зрялост от общо 5 нива66, 
като към момента на изготвяне на доклада стойността му е 1,7. Това ниско ниво 
на зрялост на критичните държавни информационни ресурси показва слабости 
при формулирането и прилагането на политиката относно държавните 
информационни ресурси, което ги прави по-уязвими. За да се повиши сигурността 
на тези ресурси, механизмът за управление на държавните информационни 
ресурси трябва да се подобри, за да съответства във възможно най-голяма степен 
на най-добрите практики. Одиторите също така са констатирали, че мерките за 
гарантиране на устойчивостта на киберзаплахи на критичните информационни 
ресурси не са били достатъчно ефективни. Поради това оценката на рисковете за 
сигурността на ИТ трябва да стане по-ефективна, като се постави по-голям акцент 

                                                      
66 Съгласно методологията COBIT. 
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върху тестването на безопасността при създаването и модернизирането на 
информационните системи и при обучението на персонала. 

Други доклади в тази област 

Заглавие на доклада: Is Cybercrime Combatted Effectively 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 
Доклад (версия на литовски език)  

Дата на публикуване: 2020 г. 

 

Заглавие на доклада: Environment of Cyber Security in Lithuania 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 
Доклад (версия на литовски език) 

Дата на публикуване: 2015 г. 
  

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4120
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4101
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3504
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3497
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Унгария 
Национална одитна институция 
 

Одит относно защитата на данните — Одит на националната 
рамка за защита на данните и някои приоритетни регистри 
на данни в рамките на международното сътрудничество 
Дата на публикуване:  март 2017 г. 

Хипервръзка към доклада:  Доклад (версия на унгарски език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит:  На съответствието 

Одитиран период:  2011—2015 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
Сигурността на националните активи от данни е основен интерес на обществото 
във всяка държава за опазване и защита на националните ценности. 
Следователно гарантирането на повишена сигурност на личните и публичните 
данни в рамките на националните активи от данни на Унгария е от съществено 
значение, за да се укрепи доверието на гражданите в държавата и да се 
гарантира непрекъснатото и безпроблемно функциониране на публичната 
администрация. Ето защо защитата на данните и гарантираната от правната рамка 
защитна мрежа за нейното прилагане са от ключово значение за обществото. 

Що се отнася до областта на защитата на данните, публичната администрация 
играе ключова роля при управлението на най-големите и най-чувствителните 
регистри на данни, принадлежащи към националните активи от данни. 
Администраторите на лични данни за регистрите работят в тясно сътрудничество 
при изпълнението на задачите си. Те редовно прехвърлят регистри, съдържащи 
големи количества данни, и трябва да обръщат внимание на законоустановените 
изисквания за защита на данните. В наши дни използването на електронни 
информационни системи за управление и обработка на данни е изключително 

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17061.pdf
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важно, поради което правилното и надеждно функциониране на системите 
трябва да бъде гарантирано чрез правилно разработени и осъществявани 
проверки. 

По време на одитната си дейност Сметната палата на Унгария поставя силен 
акцент върху защитата на данните. Тя е извършила задълбочени одити относно 
защитата на данните през периода от 2011 г. до 2015 г., като е публикувала своя 
доклад през първото тримесечие на 2017 г. Одитът е обхванал и аспекти на 
паралелните международни одити, извършени в сътрудничество с работната 
група за ИТ на ЕВРОСАЙ, които са били свързани предимно със съответствието със 
съществуващите директиви на Европейския съюз. 

Целта на одита на съответствието относно защитата на данните в Унгария е била 
да се оцени дали е създадена регулаторна и оперативна рамка за защита на 
данните и дали основните организации за управление на данни са спазили 
изискванията за безопасно управление на данните и възлагане на обработката на 
данни на външни изпълнители. Одитът се е съсредоточил по-специално върху 
защитата на личните данни и националните активи от данни. 

В контекста на одита Сметната палата на Унгария е оценила управлението на 
данни от шест организации за управление на данни (например: данъчен орган, 
държавна хазна, здравно осигуряване, изплащане на пенсии, образователна 
служба, лични данни и адрес, регистри на превозни средства и пътувания 
и административни агенции за управление на данни, свързани с наказателни 
производства), а също и дейностите на органа за защита на данните и органа за 
информационна сигурност. 

При одита е поставен специален акцент върху правомощията на организациите за 
управление на данни, по-специално в случая на предаване на данни на трети 
страни. По време на одита е оценен вътрешният контрол на управлението 
и обработката на данни, наличието на актуални разпоредби относно 
задълженията, отговорностите и компетентностите, управлението на човешките 
ресурси и процесите. 

По отношение на използваните при управлението на данни електронни системи 
Сметната палата на Унгария е оценила свързаните с тях мерки за сигурност, 
включително областите на физическа защита, правата на достъп, воденето на 
регистри, процедурите за оценка на сигурността, сигурността на системите 
и комуникациите и съответствието на класификацията за сигурност на 
организацията като цяло. 
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Възлагането на обработката на данни на външни изпълнители е одитирано въз 
основа на сключените договори, като е разгледано дали организациите за 
управление на данни са задължавали организациите за обработка на данни да 
изпълняват изискванията, свързани с дейностите по обработка на данни, 
в съответствие със законодателните разпоредби. 

Констатации и заключения 
Въз основа на одита Сметната палата на Унгария е установила, че вътрешните 
разпоредби на организациите за управление на данни по отношение на 
дейностите за управление на данни са гарантирали защитата на националните 
активи от данни като част от националните активи в съответствие с действащите 
правни разпоредби между 2011 г. и 2015 г. Администраторите на лични данни са 
прилагали правилно изискванията за сигурно управление на данните и за 
възлагане на обработката на данни на външни изпълнители. Предаването на 
лични данни на трети страни е осъществявано с подходящия мандат и при ясно 
определяне на отговорностите и правомощията.  

По отношение на някои администратори на лични данни е установено, че 
класификацията за сигурност на електронните системи и на организацията като 
цяло невинаги е била в съответствие с правните изисквания, но недостатъците не 
са засегнали съществено сигурността на обработваните данни. Въз основа на 
включените в одитния доклад препоръки недостатъците са били отстранени от 
организациите за управление на данни в рамките на планове за действие, 
одобрени от Сметната палата на Унгария. 

Във връзка с паралелния международен одит, извършен в сътрудничество 
с работната група за ИТ на ЕВРОСАЙ, Сметната палата на Унгария е установила, че 
унгарското законодателството относно защитата на данните е в съответствие 
с действащата директива на ЕС. 

В заключение, чрез одита на защитата на данните Сметната палата на Унгария е 
допринесла за доброто управление и защитата на националните активи от данни. 
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Други доклади в тази област 

Заглавие на доклада: Доклад — Одити за проследяване на изпълнението — Одит 
относно защитата на данните — Одит на националната 
рамка за защита на данните и някои ключови регистри на 
данни в рамките на международното сътрудничество  

Хипервръзка към доклада: Доклад (версия на унгарски език) 

Дата на публикуване: 2020 г. 
  

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2020/20077.pdf?download=true
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Нидерландия 
Court of Audit 

 

Киберсигурност на критичните структури за управление на 
водите и граничния контрол в Нидерландия 
Дати на публикуване:  март 2019 г. и април 2020 г. 

Хипервръзка към доклада:  Обобщение на доклада относно киберсигурността на 
критичните водни структури (версия на английски език) 
Обобщение на доклада относно киберсигурността на 
автоматизирания граничен контрол (версия на английски 
език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит:  Одит на изпълнението 

Одитиран период: 2018—2020 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
През 2018 г. Сметната палата на Нидерландия е решила да извърши одити на 
киберсигурността в сектори от основно значение за обществото. Въз основа на 
дългия си опит в одитирането на спазването на изискванията за информационна 
сигурност в централното управление Сметната палата на Нидерландия е видяла, 
че се създава добавена стойност с одитирането на практическото изпълнение на 
политиките и мерките. Първите два одитирани сектора са били управлението на 
водите и автоматизираният граничен контрол, като първият е от съществено 
значение за една държава, която до голяма степен се намира под морското 
равнище, а вторият — заради положението на летище „Шипхол“ в Амстердам 
като международен център и вход към държавата. 

Министърът на инфраструктурата и управлението на водите е определил редица 
водни структури, управлявани от Генерална дирекция „Благоустройство 
и управление на водите“ (одитираният обект) като „критични части“ на сектора за 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/03/28/strengthening-the-digital-defences-the-cyber-security-of-critical-water-structures
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/03/28/strengthening-the-digital-defences-the-cyber-security-of-critical-water-structures
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/04/20/automated-border-controls
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/04/20/automated-border-controls
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/04/20/automated-border-controls
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управление на водите. Много компютърни системи, използвани при 
експлоатацията на критичните водни структури, датират от 80-те и 90-те години на 
миналия век, когато киберсигурността обикновено не е вземана под внимание. 
Първоначално тези системи са били предназначени за самостоятелна 
експлоатация, но постепенно са били свързани с по-големи компютърни мрежи, 
например за улесняване на дистанционното управление. Тази тенденция е 
направила системите по-уязвими от киберзаплахи.  

Министърът на отбраната и министърът на правосъдието и сигурността споделят 
отговорността за извършваните от нидерландската гранична охрана проверки за 
граничен контрол на летище „Шипхол“. Двете министерства (одитираните обекти) 
притежават ИТ системи, на които разчита граничната охрана. Системите са от 
основно значение за летищните дейности и се използват за обработка на много 
чувствителни данни. Това ги прави обект на интерес от страна на кибератаки, 
целящи саботаж, шпионаж или манипулиране на проверките за граничен 
контрол. 

При одита е разгледано по какъв начин одитираните обекти са се подготвяли за 
борба с киберзаплахи и дали това се е извършвало по ефективен начин. 

o Одитните въпроси са имали за цел да се отговори на следните въпроси: Как 
одитираните обекти защитават системите от киберзаплахи и как 
предотвратяват кибератаки? 

o Как одитираните обекти откриват киберзаплахи и атаки? 

o Как реагират одитираните обекти при ситуация, в която се осъществява 
кибератака? 

Една обща цел и на двата одита е била ефективността. В тясно сътрудничество 
с одитираните обекти етични хакери са работили по критичните водни структури 
и по една от системите за граничен контрол. Разбира се, по всички констатации от 
тестовете са предприети действия преди публикуването на докладите и не са 
разкрити никакви технически детайли. 

Основната разлика между двата одита е, че одитът относно водните структури е 
бил съсредоточен върху постигането на целите на одитирания обект, а одитът 
относно граничния контрол е базиран на рамката за киберсигурност NIST. 
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Констатации 
На първо място, и при двата одита е установено, че одитираните обекти са били 
запознати с киберзаплахите и са били в процес на прилагане на професионален 
подход към проблема. 

В случая на водните структури обаче все още е било необходимо одитираният 
обект да положи повече усилия по отношение на откриването и реакцията, за да 
изпълни собствените си цели в областта на киберсигурността. Одитираният обект 
е създал Оперативен център за сигурност (ОЦС) за откриване и противодействие 
на кибератаки. До есента на 2018 г. обаче определената цел за края на 2017 г. за 
незабавно откриване на всички киберзаплахи, насочени срещу критичните водни 
структури, не е била постигната. Това означава, че е имало риск дадена 
кибератака, насочена към критична водна структура, да не бъде открита, или да 
бъде открита твърде късно. Освен това извършеният тест на една от критичните 
водни структури е показал, че е възможно да се получи физически достъп до нея. 
Хакерите са успели да получат достъп до контролната зала и са се оказали сами 
с необезопасени работни станции. И накрая, одитираният обект не е разработил 
сценарий за криза, предизвикана от кибератака, а информацията във връзка 
с противодействията е липсвала или не е била актуализирана. Наличието на 
актуална информация би могло да се окаже изключително важно за бързата 
и ефективна реакция на кризисна ситуация. 

Що се отнася до граничния контрол, мерките за киберсигурност не са били нито 
подходящи, нито съобразени с бъдещето. На първо място, важните системи за 
граничен контрол е трябвало да бъдат официално одобрени преди да започнат 
да функционират, за да се гарантира, че са приложени всички мерки за 
киберсигурност. Контактният комитет установи, че две от трите системи са 
функционирали без одобрение, което означава, че няма гаранция относно 
прилагането на необходимите мерки за сигурност. На второ място, един ОЦС е 
функционирал, но нито една от системите не е била пряко свързана с него. 
Въпреки че общата инфраструктура е била свързана към ОЦС, все пак е имало 
риск кибератаките да останат незабелязани или да бъдат открити твърде късно. 
На трето място, тестовете за сигурност не са извършвани редовно. Всъщност само 
една от трите системи е била тествана в миналото, при това само в ограничена 
степен. И накрая, както и при първия одит, не е бил разработен конкретен 
сценарий за криза, причинена от кибератака. 

По време на теста за сигурност на една от системите, които не са били тествани 
никога преди това, етичните хакери са открили редица уязвими места. Тези 
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уязвими места са могли да бъдат използвани в комбинация от злонамерен 
неупълномощен вътрешен човек за предприемане на кибератака с цел 
получаване на достъп, копиране и дори манипулиране на информацията 
в системата. Такива резултати показват значението на редовните тестове за 
сигурност.  

Констатациите са обезпокоителни поради продължаващото автоматизиране на 
граничните процедури. В близко бъдеще все по-голям брой системи за граничен 
контрол ще обработват все повече данни, като използват все по-голям брой 
връзки. Това повишава риска от кибератаки; ето защо използваният подход не е 
бил ориентиран към бъдещето. 

Заключения 
В случая на водните структури някои ключови елементи са попречили на 
одитирания обект да предприеме последните стъпки към киберсигурност. 
Например не е било ясно какво е равнището на заплахата, което е затруднило 
оценката дали предприетите мерки и отпуснатият бюджет са били достатъчни. 
Освен това централният отдел, отговарящ за киберсигурността, не е имал мандат 
за прилагане на необходимите мерки за киберсигурност в децентрализираните 
водни структури. В това отношение одитните препоръки са спазени и това е 
спомогнало за напредъка на организацията. 

Що се отнася до граничния контрол, няма ясна причина за недостатъчното 
равнище на киберсигурност. При одитното проучване са установени пълни 
и подробни процедури и политики за киберсигурност, както и достатъчен 
експертен опит и квалифицирани служители. Одитните препоръки следователно 
са били насочени главно към това да се следи всяка възможна стъпка да се 
предприема на практика.  

Двата одита са получили голямо внимание от страна на парламента и на медиите. 
Одитите са повишили осведомеността относно киберсигурността на ключовата 
инфраструктура и са предоставили информация на одитираните обекти относно 
това как да подобрят своята киберсигурност. Тясното сътрудничество 
с одитирания обект е било от съществено значение за пълното разбиране на 
тяхното положение и за справянето с рисковете на проучването и тестването на 
киберсигурността.  

В тази серия е планиран и трети одит. Освен това равнището на информационна 
сигурност на националното правителство на Нидерландия е ключов елемент от 
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годишния цикъл на одита на съответствието. През годините Сметната палата на 
Нидерландия е установила, че много министерства не предприемат достатъчно 
мерки за информационна сигурност. Понастоящем Европейската сметна палата 
използва придобития опит от своите одити в областта на киберсигурността, за да 
разшири перспективата си по отношение на одитирането на информационната 
сигурност, като разглежда не само документи и политики, а тества 
действителната ефективност на мерките. 

Други доклади в тази област 

Заглавие на доклада: Глава 3 от „Staat van de rijksverantwoording 2019“ 

Хипервръзка към доклада: Доклад (версия на нидерландски език) 

Дата на публикуване: 2020 г. 

 

Заглавие на доклада: Focus on digital home working 

Хипервръзка към доклада: Доклад (версия на нидерландски език) 

Дата на публикуване: 2020 г. 
  

https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2020/05/20/staat-van-de-rijksverantwoording-2019/SRV-wr.pdf
https://english.rekenkamer.nl/publications/publications/2020/11/02/focus-on-digital-home-working
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Полша 
Najwyższa Izba Kontroli  

Гарантиране на сигурността на функционирането на ИТ 
системите, използвани за извършване на публични задачи 
Дата на публикуване:   2016 г. 

Хипервръзка към доклада:   Доклад (версия на полски език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит:   На съответствието 

Одитиран период:   2014—2015 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 

Целта на одита е била да се оцени дали в одитираните звена е била обезпечена 
сигурността на данните, събирани в системите, предназначени за осъществяване 
на важни публични задачи. Одитът е обхванал шест избрани институции, 
извършващи важни публични задачи. След извършен анализ във всяка от 
институциите е избрана една основна ИТ система, която впоследствие е била 
проучена подробно. При одита е приложена версия 4.1 на метода COBIT (Цели на 
контрола за информационните и свързаните с тях технологии). 

Този одит е извършен след одит от 2015 г. относно изпълнение на задачите във 
връзка с киберсигурността от „публичните органи“ в Полша67, в чиито констатации 
се посочват системни проблеми. Одитът от 2016 г. е показал, наред с другото, че 
до този момент държавната администрация не е предприела действия за 
гарантиране на сигурността на ИТ на национално равнище. Достигнато е до 
заключението, че дейностите на публичните субекти във връзка със защитата на 
киберпространството са извършвани по фрагментиран начин и при липса на 

67  https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/  

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/042/KPB/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/
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систематичен подход. Поради липсата на централни разпоредби, с които да се 
обезпечи наличието на конкретни условия за сигурност на специфичните ИТ 
системи от съществено значение за функционирането на държавата, одитът е бил 
насочен към това да се провери дали институциите, администриращи ИТ 
системите, използвани за извършване на важни публични задачи, са гарантирали, 
че тези задачи могат да се извършват по сигурен начин.  

Друг системен одит във връзка с киберсигурността, озаглавен „Киберсигурност 
в Полша“, е бил одобрен през 2019 г., но констатациите от него са поверителни. 

Одитни въпроси  
Подцелите са разделени между две области на оценка, като се търсят отговори на 
конкретни въпроси. 

В областта на подпомагането на сигурността на ИТ, при одита на равнището на 
цялата организация е разгледано дали, наред с другото: 

o е извършвано управление на сигурността на ИТ; 

o са приложени планове за гарантиране на сигурността на ИТ; 

o е тествана, контролирана и наблюдавана сигурността на ИТ; 

o са били определени инцидентите със сигурността на ИТ; 

o ИТ са били управлявани чрез криптографски ключове; 

o е осъществена защита срещу зловреден софтуер и неговото откриване, както 
и коригиране на грешките; 

o е била гарантирана сигурността на мрежата. 

В областта на поддръжката на сигурността, при одита на равнището на избраните 
системи е разгледано дали, наред с другото: 

o са управлявани самоличността и профилите на потребителите; 

o са защитени технологиите за сигурност и чувствителните данни. 
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Констатации и заключения 
Степента на подготовка и прилагане на системата за информационна сигурност не 
е осигурила приемливо ниво на сигурност за събраните данни в ИТ системите, 
предназначени за осъществяване на важни публични задачи. Процесите за 
информационна сигурност са извършвани по неорганизиран начин и поради 
липсата на процедури — интуитивно. От шестте одитирани звена само едно е 
внедрило система за информационна сигурност и следва да се отбележи, че 
неговата дейност също е била засегната от значителни недостатъци. Във всички 
одитирани звена с изключение на едно работата за осигуряване на подходящи 
условия на сигурност на обработваната информация в ИТ системите не е 
достигнала подходящо равнище поради факта, че е започнала едва наскоро и е 
била в предварителен етап, който е включвал и полагането на необходимите 
формални основи. Тя се е основавала на опростени или неформални механизми, 
базирани на добри практики или на експертния опит на ИТ служителите до този 
момент.  

В съответствие с методологията COBIT 4.1 зрелостта на процеса на управление на 
информационната сигурност в различните одитирани звена е варирала между (1) 
начална/ad hoc и (3) определена, по ска́ла от нула до пет, където пет е 
максималната стойност. 

Отговорността за защита на сигурността на ИТ в одитираните звена се носи от 
координатора по сигурността, който обаче на практика не е бил компетентен да 
управлява целия процес. Съответните задачи също така често са били извършвани 
само от един човек. Въпреки че са били назначени специализирани екипи или са 
сключени споразумения с външни изпълнители, не е извършен необходимият 
анализ, за да се установи дали предоставяните услуги отговарят на нуждите на 
звеното в областта на сигурността. Осъзнаването от одитираните звена на 
необходимостта от защита на сигурността на ИТ е било откъслечно и ограничено. 
Сигурността на данните се е разглеждала основно като отговорност и област на 
действие на ИТ отдела, а не на всички организационни звена със 
законоустановени задачи, което в значителна степен е затруднило 
разработването на съгласувани системи за управление на сигурността на ИТ за 
цялата институция.  

При сравняване на качеството на начина, по който са изпълнявани задълженията 
за защита на информационната сигурност по отношение както на цялата 
организация, така и на избраните системи, става ясно, че качеството на 
изпълнението е по-високо във втория случай. Това може да се дължи на 
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въздействието, което са оказали практическите знания и участието на технически 
персонал на средно равнище върху гарантирането на сигурността, по-голямото 
използване в рамките на публичната администрация на закупени ИТ системи, 
основани на пазарни стандарти, както и на съвременни решения за обезпечаване 
на сигурността. Чрез прилагането на такива решения, на минал опит и на добри 
практики е било възможно да се поддържа определено равнище на сигурност 
при функционирането на различните системи в условия на ограничени ресурси, 
организационни недостатъци или „нефункциониращо“ регулиране. Това обаче не 
може да бъде най-доброто решение, тъй като в периоди на динамично 
увеличаване на равнището на заплаха сигурността на ИТ системите не може да се 
основава на мерки, управлявани по неорганизиран начин и насочени единствено 
към преодоляване на непосредствените затруднения. 

Одитни заключения  

Необходимо е на централно равнище да бъдат разработени и приложени общи 
препоръки и изисквания за сигурност на ИТ за всички публични субекти. 
Необходимо е системно решение, чрез което резултатите от одитите на 
сигурността на ИТ да бъдат оповестявани по начин, който позволява на 
гражданите да получат достъп до информация относно дейностите на публичните 
субекти, като същевременно бъде ограничен достъпът до информация за мерките 
и използваните методи, за да се гарантира сигурността на обработваната 
информация. 

Други доклади в тази област 

Заглавие на доклада: Управление на информационната сигурност от 
регионалните органи 

Хипервръзка към доклада: Доклад (версия на полски език) 

Дата на публикуване: 2019 г. 

 

Заглавие на доклада: Киберсигурност в Полша (класифицирана информация) 

Хипервръзка към доклада: Не е публично достъпен 

Дата на одобряване: 2019 г. 

 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_18_006_201807261245431532609143%7E01,typ,kk.pdf
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Заглавие на доклада: Гарантиране на сигурността на ИТ системите от 
регионалните органи в Подляското воеводство 

Хипервръзка към доклада: Доклад (версия на полски език) 

Дата на публикуване: 2018 г. 

 

Заглавие на доклада: Превенция и борба с тормоза в киберпространството сред 
децата и младите хора 

Хипервръзка към доклада: Доклад (версия на полски език) 

Дата на публикуване: 2017 г. 

 

Заглавие на доклада: Изпълнение на задачи в областта на киберсигурността от 
публичните органи в Полша 

Хипервръзка към доклада: Доклад (версия на полски език) 

Дата на публикуване: 2015 г. 

 

Заглавие на доклада: Изпълнение на избрани изисквания относно 
информационните системи, електронния обмен на 
информация и националната рамка за оперативна 
съвместимост въз основа на примера на някои общински 
съвети и градове с районни права. 

Хипервръзка към доклада: Доклад (версия на полски език) 

Дата на публикуване: 2015 г. 
  

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lbi%7Ep_17_062_201711081216511510143411%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_14_004_201405280743421401263022%7E01,typ,kk.pdf
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Португалия 
Tribunal de Contas  
 

Одит относно португалския електронен паспорт 
Дата на публикуване:  2014 г. 

Хипервръзка към доклада:  Доклад (версия на португалски език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит:  Одит на изпълнението 

Одитиран период:  2013 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
Оперативният одит на португалския електронен паспорт (ПЕП) е бил ориентиран 
към ефективността на информационните системи, които подпомагат неговото 
предоставяне, издаване и използване, по-специално при автоматизираната 
проверка на пътници чрез разчитане на биометрични данни на португалските 
граници68. 

Основните цели на одита са били:  

o Да се провери съответствието с правото на ЕС и националното право, 
международните стандарти и насоки за предоставянето, издаването 
и използването на ПЕП, в т.ч. адекватността на националната правна рамка; 

                                                      
68 Имат се предвид системите за автоматизиран граничен контрол (ABC) в рамките на 

Фронтекс (Европейската агенция за гранична и брегова охрана). 

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2014/rel022-2014-2s.pdf


ЧАСТ III — Обобщение на докладите на ВОИ 
 94 
 

 

o да се провери ефективността на основните процеси, свързани с жизнения 
цикъл на ПЕП, по-специално на тези, свързани с предоставянето, издаването 
и използването на ПЕП; 

o да се разгледат важни аспекти от функционирането на информационните 
системи, по-специално изпълнението на изискванията за сигурност по 
отношение на информационните системи за ПЕП (SIPEP). 

Основните рискови области включват:  

o загуба/кражба на физически активи и/или електронна информация; 

o злоупотреби с поверителна информация; 

o риск от неспазване (неизпълнение на правните и регулаторните изисквания). 

Одитен период: 1 януари 2013 г.—31 декември 2013 г. (когато е целесъобразно, е 
променен до предишни или по-късни години). 

Констатации и заключения  
Португалският електронен паспорт (ПЕП) обхваща три категории: обикновен69, 
дипломатически и специален. Освен това има и паспорт за чужди граждани, 
с който се предоставят ограничени привилегии. 

Системата за предоставяне има няколко приложения и няколко структури за 
събиране на данни и органи за предоставяне, но само един издаващ орган (който 
обединява производството, персонализирането и доставката). 

В процеса участват няколко структури (структури за ПЕП). Следните структури 
събират данни и предоставят паспорти:  

o Континентална Португалия: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)70 
и службите по вписванията на Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)71; 

                                                      
69 Около 99 % от общия брой. 

70 Имиграционна и гранична служба. 

71 Служба за регистрация и нотариална служба (само за получаване). 
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o Автономни региони Азорски острови72 и Мадейра: службите към съответните 
Vice-Presidência do Governo Regional73; в чужбина: консулствата на 
Португалия; 

o Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. (INCM)74 издава и предоставя 
паспортите. 

Основните процеси се подпомагат главно от SIPEP (система за централно 
управление на заявленията за издаване на португалски паспорти). SIPEP дава 
възможност за вписване, съхранение, обработване, валидиране и предоставяне 
на необходимата информация, свързана с предоставянето на ПЕП, задейства 
извършвания от INCM процес на персонализиране и осигурява взаимната 
свързаност с другите приложения на системата, координацията на всички 
структури за ПЕП, участващи във физическата и логистичната регистрация на 
събраните данни. 

Организационната структура на структурите за ПЕП им позволява да изпълняват 
правните цели, свързани с ПЕП. Системата все още разчита в голяма степен на 
човешки ресурси на равнището на заявките и събирането на данните. SIPEP обаче 
включва няколко функции за автоматизирано обработване и проверки за 
валидиране. 

Тъй като процедурите осигуряват функции за контрол и манипулиране на данни, 
някои от които могат да се извършват самостоятелно, без човешка намеса, SIPEP 
оказва значително въздействие по отношение на организацията 
и информационната система, по-специално що се отнася до: i) разбирането 
и определянето на стандартите, процесите и необходимите данни; и ii) 
определянето на собствените изисквания на информационната система. 

                                                      
72 И центровете за обслужване на Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao 

Cidadão, I. P. (RIAC) — Агенцията за модернизация и качество на услугите за граждани, 
публична институция (само за получаване). 

73 Заместник-председател на регионалното правителство. 

74 Официална печатница и монетен двор, публично дружество. 
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Ефикасността и ефективността на процеса на събиране на данни се гарантират от 
взаимодействието на SIPEP с други информационни системи75 в съответствие 
с правните разпоредби. 

Установена е рамка за цялостен контрол на ИТ дейностите (управление, развитие 
и придобиване, ИТ операции, непрекъснатост на дейността и възстановяване 
след аварии, информационна сигурност), въпреки че не е подробно 
документирана, и тя гарантира развитието, функционирането, управлението 
и поддръжката на системата SIPEP. 

Показатели за дейността (2013 г.): 

o Предоставени са около 500 000 ПЕП, от които около 63 % от SEF, 33 % от 
португалските консулства и 4 % от регионалните правителства; 

o Приходите от издаването на ПЕП възлизат на около 37 млн. евро, предимно 
от INCM (43 %), SEF (32 %) и Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)76 (17 %). 

Извършените през 2013 г. проверки в SIPEP не са потвърдили спазването на 
законно установения максимален срок за доставка (от датата на заявката до 
наличието на ПЕП за получаване от пункта за доставка), тъй като действителната 
дата на доставка в пункта невинаги е била регистрирана своевременно. 

Инвестициите в размер на 11 млн. евро във връзка с придобиването на 
оборудване за събиране на биометрични данни и подписи (будки), оборудване за 
системи за автоматизиран граничен контрол (ABC) и закупуване и поддръжка на 
ИТ системи, услуги и техническа помощ са направени от SEF, MNE, RIAC и INCM, 
като най-голямата сума е изразходвана от SEF. 

Преди ПЕП цената на (небиометричен) паспорт на Република Португалия е била 
22,44 евро; през 2006 г. обикновеният (биометричен) паспорт е струвал 60 евро, 
като през 2011 година цената му се е повишила до 65 евро. 

                                                      
75 А именно: Интегрираната информационна система SEF (SIISEF); Национална част от 

Шенгенската информационна система (NSIS); База данни за идентификация на 
гражданите, База данни на регистрите за съдимост. 

76 Министерство на външните работи. 
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Заявления за ПЕП 

Заявленията за ПЕП се обработват лично от компетентните служби, които 
получават документите за заявлението, събират биографични и биометрични 
данни на заявителите, събират такси и впоследствие предоставят издадения ПЕП. 

Свързаната с това система (SIPEP) удостоверява точността и качеството на данните 
чрез виртуални проверки и кръстосани справки с други информационни системи, 
а именно базата данни за идентификация на гражданите, с цел да се гарантира, 
че заявлението отговаря на изискванията и е подходящо за предоставяне 
и издаване на ПЕП. 

Свързаните промени в статута се вписват в регистри, за да се гарантира 
проверимостта, неприкосновеността и невъзможността за заличаване на 
операциите. 

Предаването на данни между органите за събиране на данни (в Португалия 
и в чужбина) и SEF се осъществява чрез VPN (виртуална частна мрежа), внедрена 
въз основа на управление на достъпа в съответствие с идентификационни данни, 
контролирани от SEF77. 

Заявленията за обикновен ПЕП се обработват по различен начин, когато са 
подадени от граждани, чиито права са ограничени или стеснени, включително: 
i) лица, които не могат да упражняват правата си (малолетни и непълнолетни, 
недееспособни лица или лица с наложена забрана); ii) лица със съдебна или 
полицейска забрана (лица с криминално досие, лица, срещу които е образувано 
наказателно производство, или лица, чиито документи са иззети); и iii) когато 
заявителят за втори ПЕП се позовава на национален или законен интерес. 

Предоставяне на ПЕП 

Решението за предоставяне на ПЕП може да бъде: 

o aвтоматично — автоматично одобрение от системата за подаване на 
заявления SIPEP след удостоверяване на самоличността на заявителя и на 

                                                      
77 SIPEP е достъпна (чрез интернет) на национално/регионално и международно 

равнище за службите, намиращи се в континенталната част на страната, 
в автономните региони Азорски острови и Мадейра, и в чужбина (в консулствата на 
Португалия). 
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липсата на криминално досие (чрез кръстосана справка с базите данни на 
IRN за идентификация на гражданите и на регистрите за съдимост) 
и образувани наказателни производства. Това се случва само в SEF за 
заявления за ПЕП в континенталната част на страната78; 

o подлежащо на индивидуално приемане/одобрение от други структури 
(регионалните правителства или консулските служби), или в случая на SEF — 
на изисквания, които не се покриват от автоматичното предоставяне79. 

Издаване на ПЕП 

Издаването на ПЕП, което обхваща производството, персонализирането 
и доставката, е от компетентността на INCM. Когато доставката на ПЕП бъде 
регистрирана в SIPEP, статутът на паспорта се променя на „валиден“. 

Таксите за ПЕП се различават в зависимост от услугата, която е необходима. За да 
преценят каква услуга е необходима, от SIPEP трябва да вземат предвид 
действителната дата на доставката на ПЕП. 

Доставката на ПЕП се извършва от договорно наета транспортна служба. 

Прекратяване на действието на ПЕП 

В случаите, когато даден заявител предостави предишен, все още валиден ПЕП, 
той следва да бъде обявен за невалиден, за да се предотврати повторната му 
употреба, което съответства на статут „неизползваем“ в системата за подаване на 
заявления SIPEP. 

                                                      
78 Това е автоматизирана функционалност на системата за подаване на заявления SIPEP 

за предоставяне (наричано за вътрешни цели „разрешаване“) на заявление (освен за 
втори ПЕП) на пълнолетен гражданин с валидна лична карта, срещу когото не е 
образувано наказателно производство и на когото не е наложена забрана или не е 
лишен от права. Предоставяните от SEF обикновени паспорти — около 60 % — са 
обхванати от процедурите за автоматично валидиране и решения за предоставяне, 
а останалите са подлагани на проверка и одобрение от Direção Central de Imigração e 
Documentação (DCID). 

79 По-специално в случаите на заявители, които не могат да упражняват правата си 
(малолетни и непълнолетни, недееспособни лица или лица с наложена забрана), лица 
със съдебна или полицейска забрана, или в случай на втори ПЕП — лица, чието 
заявление се разглежда от DCID за всеки отделен случай. 
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Финландия 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 

Механизми за киберзащита 
Дата на публикуване:  2017 г. 

Хипервръзка към доклада:  Доклад (версия на финландски език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит: Одит на изпълнението 

Одитиран период:  2016—2017 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
Целта на одита е била да се проучи дали киберзащитата в централното 
управление е организирана по възможно най-ефективен и рентабилен начин. 
Одитът се е съсредоточил върху начина, по който е организирана и управлявана 
киберсигурността на централното управление. Резултатите от одита биха могли 
да се използват за развиване на ефективността и ефикасността на 
киберсигурността на централното управление. Одитът е извършен от 
22 септември 2016 г. до 4 септември 2017 г. Проследяването на изпълнението е 
извършено през есента на 2019 г. При проследяването на изпълнението 
националната одитна служба е разгледала предприетите действия във връзка 
с констатациите и препоръките от одита.  

Одитираните структури са включвали органите, отговарящи за киберзащитата 
в централното управление (кабинета на министър-председателя, Министерството 
на финансите, Министерството на транспорта и комуникациите), и органите, 
отговарящи за централизираните задачи за киберзащита и централизираните ИТ 
услуги в централното управление (Националният център за киберсигурност на 
Финландската агенция за транспорт и съобщения, Държавният център за ИКТ 
Valtori, Агенцията за услуги, свързани с цифрови данни и данни за населението). 

https://www.vtv.fi/app/uploads/2018/05/22102159/kybersuojauksen-jarjestaminen-16-2017.pdf
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Ефективността на насоките е била оценена и чрез проверка на звената на 
централното управление, които предоставят електронни услуги (Агенцията за 
услуги, свързани с цифрови данни и данни за населението, Финландската агенция 
за транспорт и съобщения Traficom, Националната административна служба за 
принудително изпълнение и нейният надзорен орган Министерството на 
правосъдието, както и Центърът за ИКТ услуги на Министерството на 
правосъдието).  

Одитни въпроси 
При одита на организацията на киберсигурността са използвани следните одитни 
въпроси: 

o Взела ли е предвид одитираната структура в достатъчна степен 
икономическия аспект при организирането на киберсигурността? 

o Подпомага ли се киберсигурността на системите от ситуационната 
осведоменост относно киберсигурността на одитираната структура? 

o Достатъчен ли е капацитетът на одитираната структура за реагиране на 
нарушения на киберсигурността? 

Темата на одита за механизмите за киберзащита е била част от темата на одита 
„Гарантиране на операционната надеждност на информационното общество“ 
в одитния план за периода 2016—2020 г. на националната одитна служба. От 
гледна точка на значението за финансите на централното управление темата на 
одита може да бъде обоснована с неблагоприятните последици, свързани 
с прекъсванията на услугите и нарушенията на сигурността на данните, както 
и с отрицателното въздействие на недостатъчната киберсигурност върху 
стопанската дейност. Одитът е извършен успоредно с одита „Управление на 
операционната надеждност на електронните услуги“, който е част от същата тема. 
Основните одитни материали включват документи и събеседвания с органите, 
отговарящи за съответната дейност.  

Констатации и заключения 
В стратегията за киберсигурност на Финландия са определени основните цели 
и политики за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена 
киберсредата, и за гарантиране на нейното функциониране. Положени са усилия 
за изпълнение на стратегията за киберсигурност чрез програма за изпълнение, 
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чийто напредък се оценява ежегодно. Комитетът за сигурност е орган за 
сътрудничество в рамките на Министерството на отбраната, който наблюдава 
и координира изпълнението на стратегията за киберсигурност.  

Ефективната организация на киберсигурността е управление на риска, което, за 
да бъде успешно, изисква ефективни структури и механизми за управление, 
интегриращи управлението на риска в дейностите на всички равнища на 
организацията. Подобно на много други държави, Финландия и нейното 
централно правителство не са независими по отношение на ресурсите за 
киберзащита. С времето законодателството на Европейския съюз се увеличи 
и стана по-обвързващо. Във финландското правителство отговорността за 
киберзащитата е децентрализирана, като всяко юридическо лице отговаря за 
собствената си киберсигурност. В централното управление възлагането на 
отговорности по отношение на естеството, степента и осъществяването на 
възможни нарушения на киберсигурността е сложно.  

Поради тази сложност реакцията на дадена аномалия може да бъде твърде 
бавна, а недостатъчното финансиране е ограничило изпълнението на стратегията 
за киберсигурност на Финландия. Въз основа на одитните констатации 
националната одитна служба е стигнала до следните заключения и е отправила 
следните препоръки по отношение на организацията на киберсигурността 
в централното управление: 

Не е определено оперативното управление на мащабните нарушения на 
киберсигурността 

Планирането на оперативното управление на мащабните нарушения на 
киберсигурността и разделянето на съответните отговорности може да даде 
възможност за по-бързи реакции, подходяща координация и разпределяне на 
ресурси за мерки за противодействие. При сегашния оперативен модел всяка 
агенция отговаря за собствената си киберзащита. Не е предоставен обаче 
достатъчен експертен опит в областта на киберзащитата, което възпрепятства 
създаването на киберзащита било то във вътрешен план или чрез възлагане на 
външни изпълнители.  

Някои цели на стратегията за киберсигурност не са постигнати 

Програмата за изпълнение на финландската стратегия за киберсигурност е 
подобрила киберзащитата. Някои от целите на първата програма за изпълнение 
не са постигнати, тъй като степента на ангажираност с действията е била различна 
и не е можело да се подобри по централизиран начин. Новата програма за 
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изпълнение е включвала само действия, за които компетентните органи и другите 
участници са заявили своята ангажираност. Ангажираността и наличните ресурси 
са били взаимозависими. 

Не е ясна целесъобразността на решенията за финансиране на киберзащитата 

Разликите в развитието на киберзащитата са се дължали отчасти на разликите 
в размера на ресурсите за развитие, с които са разполагали организациите. 
В правната уредба относно изготвянето на държавния бюджет или в процеса на 
изготвяне не са били установени процедури, които да гарантират разпределянето 
на средства за най-важните цели в областта на киберзащитата. Агенциите 
и институциите са определяли в своя бюджет бюджетните кредити за 
киберсигурност като неопределена част от оперативните разходи на агенцията 
или институцията. Описаните в стратегията за киберсигурност на Финландия 
мерки са приложени само доколкото са позволявали бюджетните кредити. 

Киберзащитата следва да се вземе под внимание и при промените 
в организацията на ИКТ  

Промените в организацията на ИКТ в централното управление са оказали влияние 
върху механизмите за киберзащита. Централизираното развитие на 
киберсигурността от Valtori се е оказало трудно. Имало е недостатъци при 
оценяването на адекватността на практическите процедури за киберзащита и при 
прилагането на нови механизми. 

Следва да се подобри ситуационната осведоменост по отношение на 
операциите за киберсигурност 

Центърът за киберсигурност е поддържал националната ситуационна 
осведоменост относно киберсигурността. Към момента на одита не е имало 
задължение за докладване в Центъра за киберсигурност за нарушения на 
киберсигурността. Изискването от държавните организации да докладват 
нарушения би подобрило ситуацията, както и увеличаването на обхвата на 
централизираните процедури за откриване на нарушения на киберсигурността.  

Въз основа на горепосочените твърдения националната одитна служба 
препоръчва Министерството на финансите да определи и приложи подробен 
модел за оперативно управление в случай на киберинциденти в ИКТ услугите на 
централното управление. Министерството на финансите също така следва да 
установи как киберсигурността на услугите следва да се вземе под внимание при 
финансирането на услугите през целия им жизнен цикъл и да подобри 
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оперативната ситуационна осведоменост, като даде указания на органите да 
докладват в Центъра за киберсигурност за нарушенията на киберсигурността. 
Препоръчано е центърът Valtori да подобри прилагането, оценката 
и разработването на процедури за киберсигурност и откриването на нарушения 
на киберсигурността.  

При одита за проследяване на изпълнението е разгледано как са изпълнени 
препоръките, отправени по време на одита. Одитната служба е счела, че като 
компетентен орган за изпълнението на препоръките Министерството на 
финансите не е предприело достатъчни мерки в отговор на отправените 
препоръки. Киберсигурността във Финландия обаче е била засилена и чрез 
мерки, предприети от органи, различни от Министерството на финансите. В ход е 
била промяна в стратегическото управление на киберсигурността към модела на 
директор по въпросите на киберсигурността. В предложението за бюджет за 
2020 г. правителството е увеличило бюджетните кредити за органите на сектор 
„Централно управление“, които играят ключова роля за укрепването на 
киберсигурността. Освен това центърът Valtori е предприемал мерки 
в съответствие с препоръките на националната одитна служба. В заключение 
националната одитна служба е посочила, че заради неизпълнените препоръки е 
необходимо последващо одитиране и един напълно нов одит в тази област е бил 
обоснован с продължаващите промени в механизмите за киберсигурност 
и цифровата оперативна среда, както и със свързаните с това рискове, а също 
и със значението на киберсигурността за финансите на централното управление 
и за обществото.   
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Швеция 
Riksrevisionen 
 

Остарелите ИТ системи — пречка за ефективната 
цифровизация  
Дата на публикуване: 2019 г. 

Хипервръзка към доклада:  Обобщение на доклада (версия на английски език) 
Доклад (версия на шведски език) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит: Одит на изпълнението 

Одитиран период: 2018—2019 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на одита 
Остарелите ключово важни за дейността ИТ системи крият голям риск от 
проблеми с ефективността, тъй като пропорционално организациите са 
принудени да използват повече ресурси само за да поддържат системата. 
Следователно има достатъчно основания да се предположи, че остарелите ИТ 
системи крият голям риск от лошо управление на публичните средства. Те са 
свързани и с известно отклоняване на иновативния капацитет на една агенция, 
що се отнася до разработването на нови ИТ системи. Остарелите ИТ системи 
обаче не водят до рискове само в отделните агенции — проблемите в една 
агенция могат да окажат значително въздействие върху способността ѝ да 
координира действията с друга агенция или заинтересована страна от частния 
сектор. Остарелите ИТ системи пораждат рискове и от гледна точка на 
информационната сигурност. 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.492f438316ec5fbe7123e0dc/1575461500083/RiR_2019_28_ENG.pdf
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/foraldrade-it-system---hinder-for-en-effektiv-digitalisering.html
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Определяне на основната тема на одита / Одитни въпроси / Контекст 

Целта на одита е била да се разгледат случаите на остарели ИТ системи 
в администрацията на централното управление, за да се прецени дали органите 
на властта и правителството са предприели подходящи мерки, за да предотвратят 
превръщането на тези системи в пречка за ефективната цифровизация. 
Разгледани са следните одитни въпроси:  

o Предприели ли са органите подходящи мерки за справяне с проблемите, 
свързани с остарелите ИТ системи? 

o Предприело ли е правителството подходящи мерки за справяне 
с проблемите, свързани с остарелите ИТ системи? 

Констатации и заключения 
o Одитът е показал, че в голям брой държавни агенции съществуват остарели 

ИТ системи. Освен това в много агенции една или повече критично важни за 
дейността ИТ системи са били остарели. Доколкото е запозната Сметната 
палата на Швеция, това е нова информация и преди това никой не е бил 
наясно със степента на проблема в администрацията на централното 
управление. Около 80 % от агенциите са посочили, че им е трудно да 
поддържат равнището на информационна сигурност в една или повече от 
своите критично важни за дейността системи. Повече от една десета от 
органите са отговорили, че това важи за всички или за по-голямата част от 
системите. 

o Голяма част от проверените агенции не са имали правилен подход към 
развитието и администрирането на поддръжката на ИТ. Те не са използвали 
съществуващите инструменти за оперативно развитие, за да определят по 
какъв начин поддръжката на ИТ може да допринесе най-добре за 
постигането на целите на основните операции. Ето защо при голяма част от 
одитираните агенции е липсвало общо описание на начина, по който са 
свързани стратегиите, оперативните процеси и системите. Това от своя 
страна означава, че на тях им е било трудно да анализират и разберат как 
промените се отразяват върху целите на организацията и следователно е 
било по-трудно да определят желаната бъдеща ситуация. 

o Повече от половината от органите са посочили, че няма одобрен модел за 
разглеждане и вземане на решения относно техните ИТ системи от етапа на 
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разработване на системата до постепенното ѝ премахване, което 
обикновено се нарича управление на жизнения цикъл. Според Сметната 
палата на Швеция това показва, че управлението на жизнения цикъл не е 
извършвано по структуриран и методичен начин. Имало е недостатъци и при 
дейността за анализ на риска и по отношение на способността за 
предоставяне на разбивка на разходите за ИТ в необходимия подробен вид 
за надеждно вземане на решения. 

o При почти 60 % от органите са липсвали планове за жизнения цикъл на 
развитието на системата за всички системи с изключение на една или 
няколко критично важни за дейността системи. Поради липсата на планове 
за жизнения цикъл и на друга документация във връзка с планирането 
в много агенции, съчетана с недостатъците при действително извършваното 
управление на жизнения цикъл, за агенциите като цяло не може да се счита, 
че са разработили сериозна и категорична позиция по отношение на своите 
ИТ системи. 

o Оценката на Сметната палата на Швеция е, че съответните министерства, 
а следователно и правителството, не разполагат с достатъчно информация 
както за броя, така и за последиците от остарелите ИТ системи. 

Общото заключение е, че към момента на одита по-голямата част от агенциите 
все още не са успели да се справят ефективно с проблемите, свързани 
с остарелите ИТ системи. Според Сметната палата на Швеция проблемът е 
толкова сериозен и широкоразпространен, че представлява пречка за 
непрекъснатата ефективна цифровизация на държавната администрация. Одитът 
е показал също така, че правителството не разполага с информация относно 
наличието и последиците от проблемите с остарелите ИТ системи. Освен това 
правителството не е предприело никакви мерки, които да са по-пряко насочени 
към проблема с остарелите ИТ системи. Поради това оценката на Сметната палата 
на Швеция е, че не може да се счита, че правителството е предприело достатъчно 
мерки за гарантиране на намаляването или отстраняването на проблемите. 
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Други доклади в тази област 

Заглавие на доклада: Making it easier to start a business – government efforts to 
promote a digital process (RiR 2019:14) 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 
Доклад (версия на шведски език) 

Дата на публикуване: 2019 г. 

 

Заглавие на доклада: Digitalisation of public administration – Simpler, more 
transparent and effective administration (RiR 2016:14) 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 
Доклад (версия на шведски език) 

Дата на публикуване: 2016 г. 

 

Заглавие на доклада: Information security work at nine agencies (RiR 2016:8) 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 
Доклад (версия на шведски език) 

Дата на публикуване: 2016 г. 

 

Заглавие на доклада: Cybercrime – police and prosecutors can be more efficient 
(RiR 2015:21) 

Хипервръзка към доклада: Обобщение на доклада (версия на английски език) 
Доклад (версия на шведски език) 

Дата на публикуване: 2015 г. 
  

https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2019/making-it-easier-to-start-a-business---government-efforts-to-promote-a-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/enklare-att-starta-foretag---statliga-insatser-for-en-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/digitalisation-of-public-administration---simpler-more-transparent-and-effective-administration.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/den-offentliga-forvaltningens-digitalisering---en-enklare-oppnare-och-effektivare-forvaltning.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/information-security-work-at-nine-agencies.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/informationssakerhetsarbete-pa-nio-myndigheter.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2015/it-relaterad-brottslighet---polis-och-aklagare-kan-bli-effektivare.html
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Европейски съюз 
Европейска сметна палата 

 

Информационно‐аналитичен документ: Предизвикателства 
пред ефективното прилагане на политиката за 
киберсигурност на ЕС 

Дата на публикуване:   2018 г. 

Хипервръзка към доклада:  Доклад (23 езикови версии) 

Вид одит и одитен период 

Вид одит:  Преглед на политиката 

Одитиран период:  април—септември 2018 г. 

Обобщение на доклада 

Тема на прегледа 

Целта на този информационно‐аналитичен документ, който не е одитен доклад, е 
да се направи общ преглед на нееднозначно определения обхват на политиката 
за киберсигурност и да се идентифицират основните предизвикателства пред 
ефективното осъществяване на тази политика. В него се включват мрежовата 
и информационната сигурност, киберпрестъпленията, киберзащитата 
и дезинформацията.  

Анализът на ЕСП е извършен въз основа на документна проверка на 
публичнодостъпни официални документи, документи за изразяване на позиция 
и проучвания на трети страни. Работата на терен е извършена между април 
и септември 2018 г., като са взети предвид и развитията до декември 2018 г. ЕСП 
допълни дейността си с проучване сред националните одитни институции на 
държавите членки и със събеседвания с основни заинтересовани страни от 
институциите на ЕС и с представители от частния сектор. 

Не съществува стандартно определение за киберсигурност. Най‐общо казано, 
това са всички приети предпазни мерки за защита на информационните системи 
и техните ползватели от неразрешен достъп, атаки и вреди, за да се защити 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=49416
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поверителността, неприкосновеността и наличността на данните. 
Киберсигурността включва предотвратяване, откриване, реагиране 
и възстановяване от киберинциденти. Инцидентите могат да бъдат 
преднамерени или не и да варират например от случайно разгласяване на 
информация до атаки на предприятия и критична инфраструктура, кражба на 
лични данни и дори намеса в демократичните процеси.  

Основният елемент на политиката на ЕС е Стратегията за киберсигурност от 
2013 г. Тя има за цел да превърне цифровата среда в ЕС в най-безопасната среда 
в света, като същевременно защитава основните ценности и свободи. Тя има пет 
основни цели: i) повишаване на устойчивостта на киберпространството; 
ii) намаляване на киберпрестъпността; iii) разработване на политика за 
кибернетична отбрана и изграждане на капацитет; iv) разработване на 
промишлени и технологични ресурси за киберсигурността; и v) изграждане на 
международна политика относно киберпространството в съответствие 
с основните ценности на ЕС. 

Констатации  
Трудно е да се отчете въздействието на недостатъчната подготвеност за 
кибератаки поради липсата на надеждни данни. Икономическото въздействие на 
киберпрестъпността е нараснало петкратно в периода 2013—2017 г. и е засегнало 
правителства и предприятия, както големи, така и малки. Прогнозираният ръст на 
премиите по киберзастраховките от 3 млрд. евро през 2018 г. на 8,9 млрд. евро 
през 2020 г. е отражение на тази тенденция. Въпреки че през 2016 г. 80 % от 
предприятията в ЕС са претърпели най-малко един киберинцидент, признаването 
на рисковете продължава да бъде на тревожно ниско ниво. Сред дружествата 
в ЕС 69 % нямат никаква информация или имат само основна информация за 
своята уязвимост към киберзаплахи, а 60 % никога не са правили оценка на 
потенциалните финансови загуби. Според проведено глобално проучване една 
трета от организациите биха предпочели да платят откуп на хакера, вместо да 
инвестират в информационна сигурност. 

ЕСП направи следните констатации:  

o Кибернетичната екосистема на ЕС е сложна и многопластова и включва 
множество заинтересовани страни. Обединяването на всичките ѝ коренно 
различни части е значително предизвикателство.  
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o ЕС възнамерява да се превърне в най-безопасната онлайн среда в света. За 
осъществяването на тази амбиция са необходими значителни усилия от 
всички заинтересовани страни, включително стабилна и добре управлявана 
финансова основа. Въпреки че трудно се намират данни, е изчислено, че 
публичните разходи на ЕС за киберсигурност варират между един и два 
милиарда евро годишно. За сравнение разходите на федералното 
правителство на САЩ за 2019 г. възлизат на около 21 млрд. щатски долара.  

o Управлението на информационната сигурност е свързано с въвеждането на 
структури и политики с цел опазване на поверителността, 
неприкосновеността и наличността на данните. Тъй като това не е само 
технически въпрос, за него е необходимо ефективно ръководство, надеждни 
процеси и стратегии, съгласувани с организационните цели.  

o Моделите за управление на киберсигурността се различават между 
отделните държави членки и в тях отговорността за киберсигурността често 
се поделя между много субекти. Възможно е тези разлики да възпрепятстват 
сътрудничеството, необходимо за реагиране на мащабни трансгранични 
инциденти и за обмен на разузнавателни данни за заплахи на национално 
равнище и в още по-голяма степен — на равнището на ЕС. 

o Разработването на ефективен отговор на кибератаките е от основно 
значение, за да бъдат спрени на възможно най-ранен етап. Особено важно е 
секторите от критично значение, държавите членки и институциите на ЕС да 
могат да реагират по бърз и координиран начин. Ранното откриване е от 
съществено значение за това. 

Препоръки 
Прегледът на ЕСП показва, че е необходимо да се премине към култура на 
постигането на резултати, за да се гарантира необходимата отчетност 
и оценяване. Продължават да съществуват пропуски в законодателството, 
а действащото законодателство не е транспонирано последователно от 
държавите членки. Това може да затрудни достигането на пълния потенциал на 
законодателството.  

Друго установено предизвикателство е свързано със съгласуването на равнищата 
на инвестициите със стратегическите цели, което изисква увеличаване на 
инвестициите и тяхното въздействие. Това е по-трудно, когато ЕС и неговите 
държави членки нямат ясна представа за разходите на ЕС за киберсигурност. 
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Съобщава се и за ограничения при предоставянето на достатъчно ресурси на 
свързаните с киберсигурността агенции на ЕС, включително за трудности при 
привличането и задържането на необходимите служители. 
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Акроними и съкращения 
БВП: Брутен вътрешен продукт 

ВОИ: Върховни одитни институции 

Директива за МИС: Директива за мрежовата и информационната сигурност 

ДПЧП: договорно публично-частно партньорство 

Европол: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането  

ЕРИКС: Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност 

ЕС: Европейски съюз 

ЕСВД: Европейска служба за външна дейност 

ЕСИФ: Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕСП: Европейска сметна палата 

ЕССР: Европейски съвет за системен риск  

ИКТ: Информационни и комуникационни технологии 

ИН: Интернет на нещата  

ИТ: Информационни технологии 

КУЗ: Комплексни устойчиви заплахи 

МСЕ: Механизъм за свързване на Европа 

МФР: Многогодишна финансова рамка  

НАТО: Организация на Северноатлантическия договор 

НОС: Национална одитна служба 

НСК: Национална стратегия за киберсигурност  

ОПСО: Обща политика за сигурност и отбрана  

ОРЗД: Общ регламент относно защитата на данните 
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ПСС: Рамка за постоянно структурирано сътрудничество  

ПЦЕ: Програма „Цифрова Европа“ 

САЩ: Съединени американски щати 

ФВС – П: Фонд „Вътрешна сигурност“ — Полиция  

ЧР: Човешки ресурси 

CERT-EU: Екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти 

COBIT: Цели на контрола за информационните и свързаните с тях технологии 

Covid-19: Коронавирусна болест от 2019 г. 

DDoS: Разпределени атаки тип „отказ от обслужване“ 

EC3: Европейски център за борба с киберпрестъпността към Европол 

EDA: Европейска агенция по отбрана  

ENISA: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност  

ISACA: Асоциация за одит и контрол на информационните системи 

MERS: Близкоизточен респираторен синдром  

RDP: Протокол за отдалечен работен плот  

SARS: Тежък остър респираторен синдром (ТОРС)  

UK: Обединено кралство 

URL: Унифициран указател на ресурс  
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Речник на термините 
Адуер: Зловреден софтуер, показващ рекламни банери или изскачащи прозорци, 
които съдържат код за проследяване на онлайн поведението на жертвите.  

Биометрични данни (биометрия): Физически (например пръстови отпечатъци и очи) 
или поведенчески изчисления, свързани с човешките характеристики. 
Удостоверяването на автентичността се използва в компютърните науки като 
форма на идентификация и контрол на достъпа. 

Биткойн: Цифрова или виртуална валута, създадена през 2009 г., при която се 
използва технология за равноправен достъп („пиър ту пиър“ или Р2Р) с цел 
улесняване на незабавните плащания. 

Векторизиране на текст: Процес на преобразуване на думи, изречения или цели 
документи в цифрови вектори, за да могат да бъдат използвани от алгоритми за 
машинно самообучение. 

Високопроизводителни изчислителни технологии: Способността за обработка на 
данни и извършване на сложни изчисления с висока скорост. 

Данни за достъпа: Информация за дейностите по вписване и отписване на 
потребителя за достъп до дадена услуга, като например час, дата и IP адрес.  

Дезинформация: Доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се 
създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода 
или съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността, като последиците от 
това могат да бъдат в ущърб на обществения интерес. 

Доставчик на цифрови услуги: Всеки, който предоставя една или повече от 
следните три вида цифрови услуги — онлайн място за търговия, интернет 
търсачки, услуги за изчисления в облак. 

Достъпност: Осигуряване на навременен и надежден достъп до информация 
и нейното използване. 

Екосистема на киберсигурност: Сложна общност от взаимодействащи си устройства, 
данни, мрежи, хора, процеси и организации и средата от процеси и технологии, 
които оказват влияние върху тези взаимодействия и ги подпомагат. 

Етичен хакер: Лице (експерт по компютърна сигурност), което прониква в дадена 
компютърна мрежа, за да тества или оцени нейната сигурност, а не със 
злонамерено или престъпно намерение. 
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Изборна инфраструктура: Включва ИТ системи и бази данни за изборни кампании, 
чувствителна информация за кандидатите, регистрацията на гласоподаватели 
и системи за управление. 

Изкуствен интелект: Симулация на човешки интелект в машини, които са 
програмирани да мислят като хора и да имитират техните действия; всяка 
машина, която притежава характеристики, свързани с човешкия мозък, като 
например учене и решаване на проблеми. 

Инсталации за комунални услуги: Всеки стълб, антена, въздушен или подземен 
кабел, всяка друга крепяща или поддържаща структура, както и всеки изкоп, 
заедно с принадлежностите, който може да се използва за подаване или 
разпределение на електрическа, телефонна, телеграфна услуга или услуга за 
кабелно предаване или сигнализация, или всяка друга подобна услуга. 

Интернет на нещата (ИН): Мрежата от ежедневни предмети, оборудвани 
с електроника, софтуер и сензори, за да може да комуникират и да обменят 
данни по интернет. 

Информационна сигурност: Набор от процеси и инструменти за защита на 
физически и цифрови данни от неразрешен достъп, използване, нарушаване, 
разгласяване, модифициране, запис или унищожаване. 

Кибератака: Опит за подкопаване или нарушаване на поверителността, 
неприкосновеността и наличието на данни или на компютърна система чрез 
киберпространството. 

Кибердипломация: Използването на дипломатически ресурси и изпълнението на 
дипломатически функции, за да се гарантират националните интереси във връзка 
с киберпространството. Тя се извършва изцяло или отчасти от дипломати, които 
се срещат в двустранен формат (като например диалогът между САЩ и Китай) или 
на многостранни форуми (като например ООН). Извън традиционния обхват на 
дипломацията дипломатите също така си взаимодействат с различни недържавни 
участници, като например ръководители на интернет дружества (като Facebook 
или Google), технологични предприемачи или организации на гражданското 
общество. Дипломацията може да включва и предоставяне на възможности чрез 
технологии на хората с потиснато право на изразяване на мнение в други 
държави. 

Киберзаплаха: Злонамерено действие, чиято цел е повреда на данни, кражба на 
данни или нарушаване на цифровия живот като цяло. 
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Киберинцидент: Събитие, което пряко или непряко вреди на или заплашва 
устойчивостта и сигурността на дадена ИТ система и данните, които тя обработва, 
съхранява или предава. 

Киберотбрана: Подкатегория на киберсигурността, насочена към защита на 
киберпространството с военни и други подходящи средства с цел постигане на 
стратегически военни цели. 

Киберпрестъпност: Различни престъпни дейности, в които компютри и ИТ системи 
са или основен инструмент, или основна цел. Тези дейности включват: 
традиционни престъпления (например измами, фалшифициране и кражба на 
самоличност); престъпления, свързани със съдържанието (например онлайн 
разпространение на детска порнография или подбуждане към расова омраза); 
и престъпления, които са възможни само при компютри и информационни 
системи (например атаки срещу информационни системи, предизвикване на 
отказ на услуга, зловреден софтуер или софтуер за изнудване). 

Киберпространство: Нематериалната глобална среда, в която се осъществява 
онлайн комуникация между хора, софтуер и услуги чрез компютърни мрежи 
и технологични устройства. 

Киберсигурност (киберзащита): Всички приети предпазни мерки за защита на ИТ 
системите и техните данни от неразрешен достъп, атаки и вреди, с цел да се 
гарантира тяхната достъпност, поверителност и неприкосновеност. 

Киберустойчивост: Способността за предотвратяване, подготовка, устояване 
и възстановяване от кибератаки и инциденти. 

Кибершпионаж: Кибершпионирането е действието или практиката за получаване 
на тайни и информация без разрешението или знанието на притежателя на 
информацията от физически лица, конкуренти, съперници, групи, правителства 
и врагове за лична, икономическа, политическа или военна изгода чрез 
използване на интернет, мрежи или индивидуални компютри.  

Комплексни устойчиви заплахи: Атака, при която неоторизиран потребител 
получава достъп до система или мрежа и остава там за продължителен период от 
време, без да бъде забелязан. Особено опасна за предприятията, тъй като 
хакерите разполагат с постоянен достъп до чувствителни данни на дружеството, 
но обикновено не причиняват вреди на мрежи или локални устройства на 
предприятието. Целта е кражба на данни. 
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Компютърни услуги в облак: Предоставяне на ресурси по заявка и ИТ ресурси – като 
например съхранение, изчислителна мощност или капацитет за обмен на данни – 
по интернет чрез хостинг на отдалечени сървъри. 

Компютърни червеи: Компютърният червей е самостоятелна компютърна 
програма за зловреден софтуер, която се самовъзпроизвежда, за да се 
разпространи в други компютри. Тя често използва компютърна мрежа, за да се 
разпространи, като разчита на пролуки в сигурността на целевия компютър, за да 
получи достъп до него. 

Коригиране („пачиране“): Въвеждане на набор от промени в софтуер с цел да бъде 
актуализиран, поправен или подобрен, включително отстраняване на слаби места 
в сигурността. 

Криптиране: Преобразуването на читаема информация в нечитаем код с цел да 
бъде защитена. За да прочете информацията, потребителят трябва да има достъп 
до таен ключ или парола. 

Криптовалута: Цифров актив, който се издава и обменя чрез използване на 
техники за криптиране, независимо от централна банка. Той се приема като 
платежно средство сред членовете на виртуална общност. 

Критична информационна система: Съществуваща или предвидена информационна 
система, за която се счита, че е от съществено значение за ефикасното 
и ефективно функциониране на организацията. 

Критична инфраструктура: Физически ресурси, услуги и съоръжения, чието 
нарушаване или унищожаване би предизвикало сериозни последствия за 
функционирането на икономиката и обществото. 

Лични данни: Информация, свързана с лице, чиято самоличност може да бъде 
установена. 

Малуер: Зловреден софтуер. Компютърна програма, предназначена да навреди 
на даден компютър, сървър или мрежа. 

Мрежова сигурност: Подкатегория на киберсигурността за защита на данните, 
които се изпращат чрез устройства в една и съща мрежа, за да се гарантира, че 
информацията не се прихваща или променя. 
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Нарушение на сигурността на данните: Преднамерено или непреднамерено 
разкриване на защитена или лична/поверителна информация в ненадеждна 
среда. 

Неприкосновеност: Защита от неправомерно модифициране или унищожаване на 
информация и гарантиране на нейната автентичност. 

Обработка на данни: Извършването на операции с данни, особено от компютър, 
с цел извличане, преобразуване или класифициране на информация. 

Оператор на основни услуги: Публичен или частен субект, който предоставя услуга, 
която е от основно значение за поддържането на критично важни обществени 
и стопански дейности. 

Поверителност: Защита на информация, данни или активи от неразрешен достъп 
или разгласяване. 

Протокол за отдалечен работен плот (RDP): Технически стандарт (издаден от 
Microsoft) за използване на работен плот от разстояние. Потребителите на 
отдалечен работен плот могат да имат достъп до своя работен плот, да отварят 
и редактират файлове и да използват приложения така, сякаш действително седят 
зад своя настолен компютър.  

Разпределена атака тип „отказ от обслужване“ (DDoS): Кибератака, която пречи на 
легитимните потребители да получат достъп до онлайн услуга или ресурс, като се 
извършва натоварване с повече заявки, отколкото може да бъдат поети. 

Саботаж: Действие за умишлено унищожаване, повреждане или възпрепятстване, 
особено заради политическа или военна изгода. 

Софтуер за изнудване: Зловреден софтуер, който не позволява на жертвите достъп 
до компютърна система или прави файловете нечетими, най-често чрез 
криптиране. Обикновено след това извършителят на атаката изнудва жертвата, 
като отказва да възстанови достъпа, докато не бъде платен откуп. 

Социално инженерство: В информационната сигурност, психологическа 
манипулация с цел да се заблудят хората да извършат действие или да разкрият 
поверителна информация. 

Уеб-базирани атаки: Определени потребители вярват, че чувствителната лична 
информация, която оповестяват на уебсайта, ще се запази в тайна 
и в безопасност. При проникване (атака) данните от тяхната кредитна карта, 
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социално осигуряване или тяхната медицинска информация може да станат 
публични, което да доведе до потенциално сериозни последици. 

Фишинг: Практиката да се изпращат електронни съобщения, за които се 
претендира, че идват от надежден източник, за да се заблудят получателите да 
щракнат върху зловредни връзки или да споделят лична информация. 

Хакер: Лице, което използва компютър, мрежа или други умения, за да получи 
неразрешен достъп до данни, компютърна система или мрежа. 

Хибридна заплаха: Израз на враждебно намерение, който противниците отправят 
чрез използване на комбинация от конвенционални и неконвенционални техники 
за водене на война (т.е. военни, политически, икономически и технологични 
методи), докато твърдо преследват целите си. 

Цифров актив: Всяко нещо, което съществува в цифров формат, притежавано е от 
лице или дружество и се предоставя с правото на използване (например 
изображения, снимки, видеоматериали, файлове, съдържащи текст, и т.н.). 

Цифрова платформа: Среда за взаимодействие между най-малко две различни 
групи — обикновено едната са доставчици, а другата — потребители/ползватели. 
Това може да бъде хардуерът или операционната система, дори уеб браузър 
и свързани приложно-програмни интерфейси или друг основен софтуер, при 
положение че програмният код се изпълнява с него. 

Цифровизация: Процесът на преобразуване на информация в цифров формат, при 
който информацията е организирана в битове. Резултатът е представянето на 
даден обект, изображение, звук, документ или сигнал чрез генериране на 
поредица от числа, които описват отделен набор от неговите точки или проби. 

Цифрово съдържание: Всички данни — като например текст, звук, изображения 
или видео — които се съхраняват в цифров формат. 

Шпионски софтуер: Софтуер със зловредно поведение, който има за цел да събере 
информация за даден човек или организация и да изпрати тази информация до 
друг субект по начин, който ще навреди на потребителя; например чрез 
нарушаване на неприкосновеността на личния му живот или чрез застрашаване 
на сигурността на неговото устройство. 

„Троянски кон“: Вид зловреден код или софтуер, който изглежда легитимен, но 
може да установи контрол върху Вашия компютър. „Троянският кон“ е 
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предназначен да повреди, наруши, открадне или като цяло да причини някакво 
друго вредно действие върху Вашите данни или мрежа. 

5G: Технологичен стандарт от пето поколение за широколентовите клетъчни 
мрежи, който предприятията за клетъчни телефони започнаха да прилагат 
в световен мащаб през 2019 г. и който е планираният наследник на 4G мрежите, 
които предоставят свързаност на най-актуалните клетъчни телефони. По-голямата 
скорост се постига отчасти чрез използването на радиовълни с по-висока честота, 
отколкото при предишните клетъчни мрежи.  



За контакт с представители на ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия 
до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:
— чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането), 
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или 
— по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg

За да намерите информация за ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на 
адрес https://europa.eu/european-union/index_bg

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес  
https://publications.europa.eu/bg/publications.  
Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен 
информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички официални 
езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес https://eur-lex.europa.eu/

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до набори от 
данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за 
нетърговски цели.
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