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1. Въведение 

Анализът проучва добри практики и/или иновативни решения, свързани с 

подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики в областта на киберсигурността и управлението на 

киберинциденти, като в резултат от анализа на добри практики ще бъдат изведени 

препоръки, касаещи ЮЛНЦ и гражданите. 

Анализът по никакъв начин не изразява позиция на Управляващия орган на 

оперативна програма „Добро управление“ и Европейската Комисия. 

2. Определение за добри практики за целите на анализа 

Добрите практики могат да бъдат примерни инициативи, методи, дейности, 

проекти и т.н., с положително въздействие върху общността на местно ниво и 

резултати, които заслужават да бъдат трансферирани и приложени в различни 

контексти и среди от нови потребители или общности, така че да допринесат за 

политическо развитие на местно и национално ниво. 

Като отправна точка за определението за добри практики в изпълнение и 

мониторинг на политики в областта на киберсисигурността и управлението на 

киберинциденти следва да се позовем на законодателната рамка в областта. 

 

Закон за електронното управление. 

В частта си за приемане на сигнали за проблеми с информационната 

сигурност Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 

94 от 2018 г.) С наредбата по чл. 43, ал. 2 се определят правила за приемането на 

сигнали от страна на гражданите и организациите за проблеми с информационната 

сигурност в съответствие с препоръките на Агенцията на Европейския съюз за 

мрежова и информационна сигурност“. 

 

Закон за киберсигурност  

В частта си за задълженията на субектите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 поддържат 

система за управление на сигурността на информацията, която включва 

организационни мерки като докладване и обработване на кибер инциденти. 
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Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна 

сигурност 

В Наредбата са дефинирани принципите и целите на мрежовата и 

информационната сигурност. Поставени са изисквания за организационни мерки за 

защита на мрежите и информационните системи, както и свързаната с тях 

информация, попадащи в обхвата на Закона за киберсигурност. 

 

С Наредбата се определят минималните изисквания за мрежова и 

информационна сигурност, както и препоръчителни мерки, въвеждат се правила за 

извършване на проверките за съответствие с изискванията за мрежова и 

информационна сигурност, определя се редът за водене, съхраняване и достъп до 

регистъра на съществените услуги. Въвеждат се стандартизирани форми за 

уведомленията за инциденти, форма за обобщена статистическа информация за 

инциденти, съгласно Закона за киберсигурност и се уеднаквява таксономията и 

приоритизацията в тази област. 

 

За да бъде гражданското участие ефективно, са необходими множество 

предпоставки, първата от които е политическа воля, водеща към осигуряването на 

необходимите законови, административни, организационни и финансови гаранции 

за достъп на гражданите до формулирането, изпълнението, мониторинга и 

оценката на публичните политики и по този начин – до реалното им участие във 

вземането на решения по тях. Приемането с Решение на Министерски съвет на 

политически документ, излагащ основни ценности, принципи и единни на 

национално ниво минимални стандарти за взаимодействие между институциите и 

гражданите в процеса на изготвяне и подреждане на публичните политики е ключов 

фактор те да придобият институционален статут и политическа тежест и да се 

операционализират на нормативно и изпълнителско равнище.  

В световната практика консултативните съвети са сред най‐често срещаните 

форми за координация между различните институции и за провеждане на диалог 

между различните заинтересовани страни. Практиката обаче показва, че част от 

съветите не винаги работят, а за други трудно би могло да се намери информация 

за свършената работа. 

Подборът на добри практики изисква идентифициране на набор от критерии 

или характеристики, които ще позволят да се събират, класифицират и оценят 

примери за добри практики. Тези критерии включват:  
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 Въздействие или принос в развитието на мониторинг на политики в 

областта на киберсигурността и управлението на киберинциденти 

 Наличие на прозрачен процес на планираните програми за развитие на 

политики в областта на киберсигурността и управлението на 

киберинциденти, чрез активно включване на структурите на гражданското 

общество и оценка на нуждите; 

 Дейностите са реализирани в партньорски отношения с други 

заинтересовани страни, свързани със съответната целева група, 

включително участието на представители на компании в сферата на 

киберсигурността;   

 

 Иновация (на процес, резултат, контекст): иновативни резултати са тези, 

които носят някои нови и отличителни черти, разграничаващи ги от други със 

сходни характеристика и добавящи значимост в общоприетото решение;  

 Повторяемост и трансфериране: до каква степен тази практика може да 

бъде повторена другаде и да се трансферира към друг контекст;  

 Устойчивост: капацитетът на практиката да продължи своето съществуване 

и функциониран;  

 Съвместимост: ниво на съгласуваност между резултатите и целите на 

практиката -  имат видим ефект и осезаемо въздействие върху подобряване 

качеството на живот на хората;  

 Практиката е довела до повишаване на осведомеността на вземащите 

решения на всички нива и на обществеността, относно потенциалните 

решения за общите социални проблеми;  

 Практиката е допринесла за развитието на мотивиран и квалифициран 

персонал и споделяне и пренос на знания, експертизи и опит. 
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3. Кодекс на добрите практики за гражданско участие в 

процеса на вземане на решения 

 

В своята Препоръка Rec(2007)14 от октомври 2009 г. Комитетът на 

министрите на Съвета на Европа призна „значителния принос на 

неправителствените организации за развитието и осъществяването на 

демокрацията и правата на човека, по-специално чрез повишаване на 

осведомеността на гражданите, участие в социалния живот и отчетност от страна 

на публичните органи“. Този документ очертава основанията, рамката и средствата 

за активно гражданско участие. Той е подготвен от представители на гражданското 

общество с богат опит и след множество консултации в европейските страни, 

изпитан и коментиран от членове на национални и международни 

неправителствени организации (НПО) и вече се прилага от активисти и 

представители на публичните органи. 

Конференцията на международни неправителствени организации  (МНПО) 

към Съвета на Европа създаде удобен за употреба, структуриран и прагматичен 

инструмент за вземащите решения лица и за организираното гражданско общество, 

включително неправителствените организации. Кодексът предлага набор от добри 

практики . 

Полезни инструменти и механизми за гражданско участие в процеса на 

взимане на решения от местните власти, препоръчани в Кодексът на добри 

практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения: 

 

Информация: 

 Лесен и свободен достъп до актуална, точна и навременна 

информация относно политическия процес, документацията и 

вземащите политически решения лица, като например онлайн бази 

данни. 

 Проучване за вникване в даден проблем и разработване на 

предложения за решаването му. 

 Кампании и лобиране от страна на НПО за повишаване на 

осведомеността, например посредством позиции, афиши, брошури, 

уебсайтове, съобщения за медиите и публични прояви. 
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 Уебсайт с лесен достъп до ключови документи и съобщения за 

публични събития. 

 

Консултация: 

 Консултации, които могат да бъдат онлайн или чрез други техники, с 

цел да се проучат интересите и да се съберат предложения от 

заинтересованите страни. 

 

Диалог: 

 Изслушвания и публични форуми със заинтересованите страни, за да 

се определят и разяснят чувствителните аспекти и интересите на 

различните групи. 

 Граждански форуми и бъдещи граждански съвети за дискусии с 

гражданите и с НПО. 

 Лице за връзка с администрацията, което да дава на гражданското 

общество достъп до информация относно актуални инициативи. 

 

Партньорство: 

 Работна група или комитет, образувани като постоянна или ad hoc 

експертна група, които да дават съвети и да изразяват предпочитания 

във връзка с политиките. 

 

4. Добри практики и/или иновативни решения в провеждани 

политики, които да намерят приложение в подобряване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики в областта на киберсисигурността и 

управлението на киберинциденти. 

Този анализ разглежда съществуващи добри практики за взаимодействие 

между институции, медии и платформи покриващи голяма част от спектъра на 

киберсигурността по отношение на партньорство с гражданското общество.  

Разглежданите добри практики дават пример за осъзнато и регламентирано 

партньорство с гражданското общество при формиране на политики на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг в 
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областта на киберсисигурността и управлението на киберинциденти, изразено в 

различни форми. 

 

4.1 Българският Център за безопасен интернет 

Българският Център за безопасен интернет действа от 12 години с 

частичната финансова подкрепа на европейските програми "Безопасен интернет" и 

от 2014 г. - "По-добър интернет за децата". Той се координира от 

неправителствената Фондация "Приложни изследвания и комуникации" в 

партньорство с Асоциация "Родители" и рекламна агенция ДеКони. Основните 

дейности на Центъра включват: 

 

- обработване на сигнали за детска порнография и компютърни 

посегателства срещу деца и непълнолетни; 

 

- консултиране по телефон и по онлайн канали на деца, непълнолетни, 

родители и учители при инциденти на деца онлайн; 

 

- разработване и провеждане на различни обучения на деца, млади хора, 

родители, учители и други професионалисти; 

 

- разработване на различни материали, целящи да повишат 

информираността на обществото за рисковете за деца при ползване на интернет, 

социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене 

на помощ. 

 

Центърът е член на европейската мрежа от 30 центъра за безопасен 

интернет Insafe, както и на Международната асоциация на интернет горещи линии 

INHOPE, която обединява 45 държави. 

 

Българският Център за безопасен интернет създава и предлага обучения с 

цел повишаване общото ниво на кибер образованост между подрастващите, 

техните родители и учителите. 

 

Обучителни програми за ученици 
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"Киберскаут" 

Цели: 

- децата умеят да разпознават рисковете в интернет; 

- владеят стратегии за справяне; 

- познават съществуващите възможности за помощ и докладване; 

- знаят къде могат да потърсят допълнителна информация и материали; 

- могат да предадат своето знание на връзниците си в неформален разговор; 

- могат да изнесат групова презентация по тема, свързана с онлакн рисковете 

и уменията за справяне. 

 

НЕТИКЕТ – безопасно използване на Интернет 

Целта е учениците да се запознаят с някои основни правила за поведение в 

Интернет и да развиване на умения за разпознаване на най-честите рискови 

ситуации в мрежата, усвояване на умения за справяне и преценка за подходящите 

действия в конкретната ситуация като умения за докладване и за търсене на 

помощ. 

 

ОНЛАЙН ТОРМОЗ  

Онлайн тормозът между връстници е основният риск за децата в 

прогимназиален етап, затова този семинар се фокусира върху това учениците да 

разпознават „онлайн тормоза“ и да се научат да го разграничават от училищния 

тормоз, да развият знания и умения за справяне в ситуации на онлайн тормоз, какво 

да направят и от кого да потърсят помощ. 

 

Обучителни програми за учители 

 

Семинар "Онлайн рискове и умения за справяне" - за учители 

Целта е информиране на учители и образователни специялисти за най-

актуалните рискови ситуации в интернет, запознаване с етикет на онлайн 

поведение, запознаване с възможностите за справяне с проблемно поведение в 

интернет спрямо различни ситуации и различен контекст. Представяне на различни 

превенционни методики и материали. Допълнително запознаване с възможностите 

за подкрепа от страна на НЦБИ, каналите за докладване и получаване на помощ, и 

предоставяне на материали за работа с учениците. 

 

Обучителни програми за родители 
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Тематична родителска среща "Рискове и възможности в интернет" 

Целта е родителите да бъдат запознати с основните рискове за децата в 

интернет и как да разпознават симптомите на проблемната употреба на интернет. 

В рамките на срещата ще запознаем родителите с основните начини за 

насърчаване на позитивно поведение онлайн и с добрите родителски практики в 

дигиталния свят, както и с каналите за докладване, намиране на помощ и 

допълнителна информация. Срещата е отворена за дискусия на конкретни въпроси 

и случаи. 

4.2 CERT Bulgaria 

CERT Bulgaria е Националният Център за Реакция при Инциденти във Връзка 

с Информационната Сигурност. Мисията на центъра е да подпомага ползвателите 

на услугите му в извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете 

от инциденти в информационната сигурност и да асистира при разрешаването на 

такива инциденти в случай, че вече са възникнали. 

Центърът предоставя централизирана база данни с информация, свързана 

с осигуряване на сигурна и защитена информационна среда. 

 

Целите, които се поставят включват: 

 защита на информацията и технологичните активи; 

 ограничаване директното влияние на инцидентите в сигурността върху 

информационното общество; 

 помощ при възстановяване от инциденти; 

 оценяване на въздействието от инциденти в сигурността; 

 събиране и разпространение на техническа информация, свързана с 

инциденти в информационната сигурност, както и с уязвимости в 

сигурността на системите и начините за предотвратяването им; 

 провеждане на изследвания, свързани с нови технологии в мрежовата 

и информационна сигурност; 

 провеждане на обучения, свързани с информационна сигурност и 

управлението на инциденти. 

 

Също така CERT Bulgaria предоставя на своя информационен сайт 

www.govcert.bg множество съвети с кратки документи, добри практики и съвети по 

различни проблеми на мрежовата и информационна сигурност. 
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Едно от водещите направление в Националният Център за Действие при 

Инциденти в Информационната Сигурност предоставя на своите ползватели ре-

активни и про-активни услуги, описани по-долу. 

 

Сигнализиране и предупреждение при възникване на кризисни ситуации: 

 

Услугата предлага разпространяване на информация, която описва атаки, 

уязвимости в сигурността, аларми при неправомерна намеса, компютърни вируси 

или измами и предлагане на препоръчителни в краткосрочен аспект действия за 

справяне и разрешаване на проблемите.  

Сигналите за проблеми, предупрежденията или съветите се изпращат в 

ответ на текущ проблем, с цел да се даде информация за тази активност и да се 

осигурят напътствия за предпазване от опасности или за възстановяване на 

системите, в случай, че са били засегнати. 

 

 

Управление на уязвимости: 

Услугите по управление на уязвимости в допълнение на услугите по 

сигнализиране и предупреждение включват: 

 

 получаване и обработване на информация относно уязвимости в 

хардуера и софтуера на системи и приложения; 

 анализ на характера, механизма и последствията от уязвимостите и 

разработване на стратегии за действие за откриване и поправяне на 

уязвимости; 

 определяне на подходящи действия за смекчаване или поправяне на 

уязвимостта. Може да включва търсене на софтуерни кръпки и 

корекции и уведомяване на ползвателите на услугата за мерки за 

смекчаване. Оказване на помощ при извършването на действия по 

инсталиране на софтуерни кръпки и корекции. 

 

Управление на инциденти в сигурността: 

Управлението на инциденти включва получаване, сортиране и отговор на 

заявки, както и анализиране на инциденти и събития. Конкретните действия по 

управлението могат да включват: 
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 предприемане на действия за предпазване на системи и мрежи, 

засегнати или заплашени от нежелани атаки; 

 предлагане на решения и стратегии за намаляване на рисковете, в 

резултат на вече случили се подобни събития; 

 проверки за атаки в други части на мрежата; 

 филтриране на мрежов трафик; 

 възстановяване на системите; 

 актуализация и обновяване на системите; 

 разработване на други отговори или алтернативни стратегии за 

разрешаване на възникнали проблеми. 

 

Управление на артефакти: 

Услугите по управление на артефакти  включват получаване на информация 

за наличието и копие на артефактите, които са използвани в атаката на 

нарушителя, разузнаване и други неоторизирани или разрушителни действия. 

Разучаването на артефактите включва анализ на характера, механиката, версията 

и използването на артефактите и разработване (или предлагане) на стратегии за 

действие по откриването, премахването и защитата срещу тях. 

 

Информационни бюлетини: 

Услугите включват, но не са ограничени до предупреждения за уязвимости и 

опити за атаки, както и съвети за повишаване на сигурността. Чрез тези бюлетини 

се дава информация за новооткрити уязвимости и инструменти за атака. По този 

начин се цели да се защитят системите срещу такива уязвимости още преди те да 

станат широко разпространени. 

  

Разпространяване на информация свързана с осигуряването на 

сигурна информационна среда: 

 

Тази услуга предоставя на ползвателите й информация за подобряване на 

сигурността, представена в изчерпателен и разбираем вид. Информацията може 

да включва: 

 

 напътствия за връзка със CSIRT звеното; 

 архив с предупреждения, нотификации и други подобни съобщения; 

 документи за текущите добри практики в областта; 
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 основни насоки по компютърна сигурност; 

 политики, процедури и чеклисти; 

 информация за разработването и разпространението на „кръпки" в 

сигурността; 

 връзки към доставчици; 

 текуща статистика и тенденции в засичането на инциденти; 

 друга информация, която би могла да подобри цялостните практики в 

сигурността. 

4.3 Форум Kaldata.com  

Kaldata.com е една от най-посещаваните онлайн медии в България и най-

популярният български сайт за софтуерни, хардуерни, технологични и геймърски 

новини. Предлага на своите десетки хиляди потребители най-актуална 

информация за света на високите технологии. Към днешна дата това е най-

големият и популярен сред софтуерните и хардуерни новинарски портали със 

своите над 50 000 уникални посещения ежедневно и над 1 500 000 месечно.  

Информацията в сайта се обновява ежеминутно, което го прави една от най-

актуалните и динамични медии у нас. В каталога му могат да бъдат намерени 

последни версии на някои от най-известните и популярни софтуерни приложени. 

Много популярна част на сайта е форумът, който през последните няколко 

години се наложи като един от най-големите и посещавани в България. 

Разнообразните му раздели дават широко поле за изява, търсене и предлагане на 

помощ, не само по въпроси свързани с технологиите, а и с проблемите на кибер 

сигурността и кибер инцидентите. 

Аудиторията на сайта се формира предимно от технически грамотни хора в 

активна възраст с висше образование, като над 60% от тях посещават сайта всеки 

ден, а над 40% по няколко пъти седмично. 

Не на последно място сайтът е ориентиран към всеки един от потребителите, 

като дава възможност за публикуване на новини, уроци, активни дискусии по тях и 

получаване на експертна помощ. 

Целта е ползвателите на сайта да бъдат запознати с основните рискове за в 

интернет и как да разпознават основните заплахи, както и да намират информация 

за справяне с инцидент или да намерят помощ от трета страна. 

Има специализиран раздел за Сигурност и антивирусна защита с под раздел 

за Премахване на зловреден софтуер с над 52 хиляди мнения и препоръки, както и 
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актуални новини свързани със кибер сигурността и различните начини за постигане 

на ефективност при защита.  

4.4 Cybercrime.bg 

Цели на сайта са информираност и сигнализация. На този сайт се намират 

кратки, точни и ясни обяснения на разбираем български език относно заплахите в 

интернет и начините за противодействие. В различните секции са налични 

основните понятия и обяснения на компютърните и компютърно свързани 

престъпления, сексуална експлоатация на деца, престъпления срещу 

интелектуалната собственост и незаконен хазарт. На сайта можете да откриете 

отговори как да защитите компютрите и устройствата, които ползвате в интернет, 

как да процедирате ако интернет сайта, който администрирате е компрометиран, 

мейла Ви е "завзет" и нямате достъп до него. Попаднали сте на интернет сайт или 

форум, съдържащ детска порнография, материали проповядващи или подбуждащи 

към расова, национална или етническа вражда или омраза, или към расова 

дискриминация, насилие и ксенофобия. 

 

В сайта Cybercrime.bg има специализирана секция за заплахите в интернит 

която включва: 

 Фишинг 

 Финансови мулета 

 Spear фишинг 

 E-mail фишинг и измамни връзки 

 При кражба на лични данни 

 Измама 419 

 Кражба на e-mail 

 Как да се защитим  

 Компютърен жаргон 

 Издайнически знаци 

 Внимание - кукичка! 

 Интелектуална собственост 

 Незаконен хазарт 

 

Обратната връзка е саздадена чрез онлайн форма за подаване на сиглал и 

подробно с подробно описание ня действията които трябва да се предприемат при 

регистрацията на инцидент.  
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5. Препоръки от проучвания на добри практики в различни 

сектори 

 

За да направим препоръки в резултат от проучване на добри практики и/или 

иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в областта на 

киберсисигурността и управлението на киберинциденти, трябва да направим 

няколко предварителни уговорки: 

 

В резултат от множество проучвания, провеждани от различни организации 

и по различни поводи по темата можем да вземем следните конкретни изводи: 

 

Кога е възможно ефективно гражданско участие? 

 

На първо място на територията трябва да имаме добра гражданска култура 

и инициативи. Например: 

- Устойчиви и активни НПО, които имат достатъчно опит и възможност 

да въвличат гражданите в управлението; 

- Готова и отворена за диалог държава и държавни органи; 

- Изградени устойчиви комуникационни канали за двустранна връзка; 

- Взаимно доверие и убеденост, че има чуваемост 

 

Да имаме предвид няколко степени на въвличане на гражданите: 

- Информиране “Ето какво прави държавата.” 

- Убеждаване “Ето какво решихме да направим и вие ще го харесате.” 

- Сверяване “Ето какво искаме да направим. Какво мислите?” 

- Консултиране “Какво мислите, че трябва да се направи?” 

- Обединяване “Какво да направим заедно?” 

 

Да регламентираме на кой етап от предоставянето на 

услугите/политиките/проектите могат да участват гражданите? 

- Съвместно дефиниране на обхвата на услугите – обществено 

планиране на публичните услуги 

- Съвместно определяне на приоритетите за изразходване на 

публичните средства – публично обсъждане на бюджета 

- Съвместно предоставяне на услуги – доброволци в различни сфери 
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- Съвместна оценка на предоставените услуги – анкетни проучвания, 

публични обсъждания, и т. н. 

 

Да имаме ясни мотиви „Защо?“: 

- За да се използва “експертизата” на самите ползватели 

- За да се разнообразят услугите, според нуждите 

- За да се направят услугите “по-отговорни” към потребителите 

- За да се намали стойността на услугата, като стане по-ефективна. 

 

Най-ефективни прилагани форми на гражданското участие са : 

- Взаимодействие с НПО; 

- Срещи и дискусии с групи от населението. 

 

Най-резултатни от прилаганите мерки за отчетност и прозрачност са: 

- Публикуване на проектите на политики в областта на 

киберсисигурността и управлението на киберинциденти; 

- Участие на граждани и медии на при обсъждане на политики в 

областта на киберсисигурността и управлението на киберинциденти; 

- Допитвания/анкети до гражданите. 

 

Най-често използвани форми на комуникация с гражданите: 

- Система за достъп до обществена информация;  

- Пресконференции;  

- Най-честа форма за комуникация с гражданите е електронната 

страница; 

- Сигнали и предложения от гражданите се приемат най-често чрез 

кутии за сигнали и оплаквания и по електронна поща. 

 

Вземайки предвид наборът от критерии или характеристики за определяне 

на добри практики, описани в част „Определение за добри практики за целите на 

анализа“, както и всички изводи и факти, изложени до тук, можем да обобщим 

следните препоръки, които лесно могат да бъдат адаптирани като добри практики 

и/или иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в областта на 

киберсисигурността и управлението на киберинциденти: 
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5.1 Препоръка първа: Разработване на интернет платформа  

Разработване на интернет платформа, в удобен вид, която от една страна 

да предоставя актуална информация, и от друга - да дава възможност електронно 

да получава и обединява предложения, сигнали, мнения и инициативи от 

представители на гражданското общество и заинтересованите страни по въпросите 

на добрите практики и/или иновативните решения, свързани с подобряване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики в областта на киберсисигурността и управлението на киберинциденти. На 

тази платформа да се публикуват изследвания, анализи, препоръки и процедури, с 

цел информиране на гражданското общество.  

Да има възможност за получаване на конкретни предложения, които 

регламентирано да се обобщават в определен срок и да се предоставят на 

заинтересованите страни или където е подходящо, като в определени срокове се 

обявява резултатът от представяне на съответното предложение. За целта следва 

да определят отговорници, които да обслужват интернет платформата и осигуряват 

обратна връзка. Да бъдат провеждани анкетни проучвания за важни теми засягащи 

киберсигурността и управлението на киберинциденти, проекти и инициативи. 

Създаването на интернет платформа ще гарантира прозрачен процес на 

планираните годишни програми свързани с киберсисигурността и управлението на 

киберинциденти, реализирани в партньорски отношения със заинтересованите 

страни, създава принцип на партньорство чрез обмен на информация и обратна 

връзка на предложенията, ще носи елемент на иновация, ще гарантира 

устойчивост на сектора и съгласуваност между резултатите и целите на политиката 

-  ще имат видим ефект и осезаемо въздействие върху подобряване нивото на 

киберсигурност. Тази практика ще доведе до повишаване на осведомеността на 

вземащите решения на всички нива и на обществеността, относно потенциалните 

заплахи и възможности за разрешаване на общите проблеми с адрес 

киберсигурност.  

5.2. Препоръка втора: Платформа за регистриране и управление на 

инциденти 

Платформа за регистриране и управление на инциденти е услуга към крайни 

клиенти - било то цели организации или индивидуални заинтересувани.  

Услугите могат да включват разнообразие от екипи, процеси и технологии 

като например:  
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Прихващане, анализиране и управление на инциденти, свързани със 

информационна сигурност;  

Управление на контрола по стандартизиране на организацията към 

ISO27001; 

Управление и наблюдение на уязвимости; 

Събиране и агрегиране на информация от различни източници - събития, 

мрежови трафик и други;  

Периодично обучение на персонала за атаки, свързани със социално 

инженерство (social engineering); 

Дигитални разследвания на базата на събраната информация за нови и 

непознати вектори на атака. 

Обхватът на „Платформа за регистриране и управление на инциденти“ е от 

изключителна важност, като това е съвкупност от възможностите (човешки, 

технологични и финансови) на всяка организация. Опитът гласи „start-small, but do 

it right“ (Започни с малко, но го свърши по правилния начин). Неправилният обхват 

би довел до неточни резултати, което би довело до тотален провал на 

платформата.  

Обхватът е свързан отново с резултата от анализ на целите и 

съществуващите възможности, както и с анализ на бюджета необходим за 

реализация. Той може да включва:  

 Времева рамка;  

 Локации; 

 Мрежи и други инфраструктури; 

 Отговорности;  

 Стратегия;  

 Концептуално описание на технологиите, които ще бъдат използвани. 

 

Фазата на планиране ще дефинира и ще уточнява нуждите на „Платформа 

за регистриране и управление на инциденти“ и ще създаде правилен график, по 

който правилно да се управлява целият проект. Предварителната подготовка 

включва отговори на въпроси като:  

 Какви са бизнес нуждите и целите за създаване на „Платформа за 

регистриране и управление на инциденти“? 

 Каква е готовността екипите да поемат такава работа? 

 Каква е готовността на вътрешните процеси?  

 Каква е готовността на инфраструктурата? 
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Анализът следва следната стандартна методология:  

 Идентифициране на бизнес и технологични цели; 

 Идентифициране на възможностите, които би следвало да имаме на 

база на целите; 

 Анализ на сегашните възможности, свързани с хора, процеси и 

технологии; 

 Документиране на резултатите и създаване на зрелостен модел на 

нивото на компанията. 

 

Идентифициране на бизнес нуждите 

Много от организациите изпитват изключителна трудност да дефинират 

бизнес целите си, когато става въпрос за информационна сигурност. Често се 

случва ИТ целите да се разминават в зависимост от нивото, на който задаваш 

въпросите си - било то собственици, ръководители или инженери. Необходимо е да 

се събере максимално информация от различни места, за да може правилно да я 

синхронизираме. Най-простият и практичен начин, който се използва, когато няма 

дефинирани цели, е да направим няколко интервюта с различни екипи, на различни 

нива. Обикновено следваме въпросници, които сме създали за целите, но в 

процеса на разговор често се налага да се импровизира. Отговорите на въпросите 

(особено тези, идващи от екипите на по-горните нива) често не са свързани с ИТ, 

но са свързани с хора, процеси и технологии, което е достатъчно, за да прехвърлим 

бизнес отговори в ИТ цели.  

След като бизнес нуждите са дефинирани и описани, се прави анализ на 

съществуващите възможности на компанията, за да се оцени нивото й на 

матуритет. Също както бизнес целите, ИТ целите могат да бъдат съвкупност от 

няколко процеса, екипа или технологии. Например, целта за въвеждане на DLP 

стратегия във фирмата може да е свързана с RMS решение за O365 + Cisco Email 

Security Appliance с DLP лиценз и анализ на електронната поща 

При идентифициране на бизнес нуждите много от организациите изпитват 

изключителна трудност да дефинират бизнес целите си, когато става въпрос за 

информационна сигурност. Често се случва ИТ целите да се разминават в 

зависимост от нивото, на който задаваш въпросите си - било то собственици, 

ръководители или инженери. Опитваме да съберем максимално информация от 

различни места, за да можем правилно да я синхронизираме. Най-простият и 

практичен начин, който се използва е когато няма дефинирани цели да направим 
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няколко интервюта с различни екипи, на различни нива. Обикновено следваме 

въпросници, които сме създали за целите, но в процеса на разговор често се налага 

да се импровизира. Отговорите на въпросите (особено тези, идващи от екипите на 

по-горните етажи ) често не са свързани с ИТ, но са свързани с хора, процеси и 

технологии, което е достатъчно, за да прехвърлим бизнес отговори в ИТ цели. 

Например, бизнес целта една банка да е PCI_DSS сертифицирана, отговаря на 

няколко ИТ цели като: 

 сегментиране на мрежата 

 наблюдение на критични системи 

 стратегия за Data Leakage Prevention и други. 

 ключовото е да няма ИТ цел, която да не може да се обвърже с бизнес 

такава.  

 

Анализът на процесите е тясно свързан с функционалността на „Платформа 

за регистриране и управление на инциденти“. Препоръчва се да се започне със 

сравнително обхватен списък на възможности с цел бъдещо развитие и фокус на 

платформата.  

Създаването на списък с функции е сравнително лесна задача, но 

прилагането й към бизнес нуждите на специфична организация – е вече от 

съществено значение. Част от работата на екипа е да познава добре сферата на 

работа на отделните потребители и да може да дефинира конкретен списък от 

нужди, които да се оценят по време на планиране.  

 

По време на анализа следва да се съберат и необходимите технически 

детайли, както и детайли, свързани с процесите, като: 

 Списък с активи 

 Информация за риск (ако има такава) 

 Съществуващи контроли за наблюдение и защита 

 Съществуващи процеси за реакция при инциденти или атаки 

 Мрежови диаграми 

 Диаграми на критични услуги  

 Конфигурационни файлове 

 Стандарти и шаблони за работа 

 Политики за сигурност и други. 
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Важно е да се знае, че въпреки че много от хората които ще работят по 

проекта, трябва да са с опит и да са експерти в различни сфери, екипът трябва да 

включва следните роли:  

 Project Manager  

 Security Architect  

 Infrastructure Architects  

 Information Security Governance Specialist 

 IT HelpDesk  

Всеки един човек от екипа да разполага с допълнително човешки и 

технически ресурс, за да може да постигне желаната цел.  

 

Веднъж събрана, информацията може да се използва не само за 

реализиране и развитие на „Платформа за регистриране и управление на 

инциденти“, но препоръчваме да се създаде и управлява процес по поддържането 

му. Във фокуса на процеса, събраната информация се анализира, за да се 

документира готовността на организацията за управление и подържане на 

платформата. Необходимо е вътрешно оценяване. По този начин се създава ясна 

представа за това коя функционалност, процес и цел имат нужда от допълнителна 

работа, включително сформиране на екип, дефиниране на процес, закупуване и 

имплементиране на нова технология.  

 

На базата на горната информация изключително лесно може да се сформира 

план, описващ детайлно графика, рисковете и отговорниците на предстоящия 

проект и последвалия го процес. За завършване на планиращата фаза е нужно да 

се дефинира и стратегия на „Платформа за регистриране и управление на 

инциденти“.  

 

В контекста на проектиране „Платформа за регистриране и управление на 

инциденти“ е по-скоро процес, отколкото проект. В тази връзка определянето на 

правилна стратегия за процеса е изключително ключово. В зависимост от 

важността и големината на центъра за информационна сигурност е необходимо да  

се взимат под внимание теми като:  

 

 Мисия на „Платформа за регистриране и управление на инциденти“ 

 Стратегически цели 

 Обхват 
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 Начин на опериране  

 Услуги 

 Бъдещо развитие  

 Key Performance Indicators (KPIs). 

 

Важно е да се спомене, че неправилният резултат на възможностите и 

целите от анализа би довел до тотално погрешни насоки като мисия или обхват на 

„Платформа за регистриране и управление на инциденти“. 

 

Тази платформа ще доведе до повишаване на осведомеността на 

вземащите решения на всички нива и на обществеността, относно потенциалните 

заплахи, както и за адекватна реакция при кибер инциденти. Това от своя страна 

ще намали щетите и ще съкрати времето за възстановяване на 

работоспособността на засегнатите системи.  


