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Abstract: Critical Infrastructure Sites and Facilities Risk Management is a continuous and constantly evolving 

process. It includes activities related to identifying, describing and assessing threats, assessing the vulnerability 

of critical infrastructure elements, identifying risks and verifying the results of the assessment by comparing it 

with previously developed probable scenarios. An important factor for risk management is the use of good 

practices by the responsible institutions and the implementation of a protection policy. The protection of critical 

infrastructure and security-related sites in Bulgaria is central to the National Security Strategy. The awareness of 

the population, the formation of a prevention culture as well as the proper behavior of the whole society in times 

of risk situations can guarantee an effective protection policy. 
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ведение 

Критичната инфраструктура все повече се вписва в гео-политически, гео-

икономически и гео-енергийни контексти и рискове. Посегателството срещу 

такъв обект може да доведе до разрушения, екологични катастрофи и да нанесе огромни загуби 

на жизненоважни услуги за обществото. Поради това критичната инфраструктура се определя 

като стратегически ресурс, управлението на рисковете за който е сред водещите приоритети на 

националната ни сигурност.  

В резултат на нарастващия брой бедствия планирането и реализирането на мерки за 

намаляване на рисковите фактори и осигуряване на определено ниво на защита на 

националните и европейски критични инфраструктури е от съществено значение.  

Основа за това е Европейската програма за защита на критичните инфраструктури и 

Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г., въз основа на които е разработена 

нормативната уредба за защита от бедствия на обектите, представляващи националните 

критични инфраструктури (2012 г.) и европейски критични инфраструктури (2013 г.), оценка на 

риска и мерките за подобряване на тяхната защита [2].  

В тази връзка целите на статията са: 

1. Да се анализират и дефинират понятията защита, заплаха, риск, уязвимост, 

потенциално опасен обект и критична инфраструктура. 

2. Да се формулират основните рискове при управление на обекти от критичната 

инфраструктура. 

3. Да се анализират стратегическите обекти и дейности, които са част от критичната 

инфраструктура на Република България. 

 

Изложение 

Съгласно Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. и Закона за защита при 

бедствия, понятието „защита“ означава всички дейности, целящи гарантиране на 

функционирането, непрекъснатостта и целостта на критичните инфраструктури, за да възпрат, 

смекчат и неутрализират заплаха, риск или уязвимо място.  

В 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR 

http://www.sociobrains.com/


 

RISK MANAGEMENT OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SITES AND 
FACILITIES 

DONIKA DIMANOVA 67-73 

68 

Заплахата се определя като непосредственост от опасност. Тя се характеризира с по-

голяма сила от опасността. На заплахата се знаят точните параметри за негативното събитие.  

Уязвимостта е присъщо свойство на нещо, пораждащо податливост към източника на 

риск, в резултат на което може да има някакво последствие. Уязвимостта определя влиянието 

на риска и различните рискови фактори. 

Рискът може да се определи като комбинация от вероятността за настъпване на дадено 

събитие и последствията от това. Директива Севезо II определя риска като „вероятността от 

специфично въздействие, настъпващо в рамките на определен период от време или при 

определени обстоятелства“. Като такъв, рискът е сложна функция от опасности, свързани с 

определена система.  

„Анализ на риска“ означава отчитане на съответните сценарии за действие при различни 

заплахи, с цел да се направи оценка на уязвимостта и на потенциалните последици от 

нарушаването или унищожаването на критична инфраструктура [3]. 

„Потенциално опасен обект” [5] е този обект, който поради своите функции, размери или 

обслужвана зона може, при повтарящи се отклонения от нормалната експлоатация или при 

увреждане или разрушаване, да причини в големи размери увреждане на здравето на 

населението, смърт, материални щети или разстройване на жизненоважни социално-

икономически дейности. 

В зависимост от това кое опасно явление, ситуация или събитие въздейства върху 

инфраструктурата, даден обект може да бъде отнесен като критичната инфраструктура или не. 

Понятието „критична инфраструктура” (КИ) е дефинирано в Закона за защита при 

бедствия  и други нормативни документи, според които „критична инфраструктура“ е система 

или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени 

функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното 

благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни 

негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези 

функции [3, 5, 6]. 

Следователно за критична се приема инфраструктурата, която предоставя жизненоважни 

за функционирането на общество услуги или обекти, загубата на които може да има сериозно 

въздействие върху здравето на населението, околната среда, икономиката и сигурността. В 

зависимост от уязвимостта на тези обекти, щетите от тяхното разрушаване, както и влиянието 

им върху други обекти, те се оценяват като повече или по-малко критични. Това налага 

осигуряване на защита на критичните инфраструктури, която обхващаща всички опасности за 

тях – природни бедствия, човешка дейност и терористични заплахи.  

Съгласно стратегията за национална сигурност на Република България, защитата на 

населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други 

рискове и заплахи е една от главните цели на съвременната политика за национална сигурност. 

 

Основни рискове за обекти от критичната инфраструктура 

Най-общо рисковете за обекти от критичната инфраструктура могат да се класифицират в 

следните групи [1, 2, 7]: 

 стратегически рискове – оказват влияние върху постигане стратегическите цели и 

интереси; 

 оперативни рискове – влияят на ежедневните и оперативните процеси и дейности; 

 политически рискове – възникват от провежданите нови политики и промени в 

правителството; 

 икономически рискове – при промяна на икономическата система, бизнеса, инвестициите 

и доходите на населението; 

 рискове за репутацията – възникват от неуспех при задоволяване на определени услуги 

или потребности в обществото; 
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 технологични рискове – свързани са с използването на стари технологии, нарушаване на 

критичната инфраструктура; 

 рискове за сигурността – появяват се от злоупотреби с материални активи или 

неадекватна защита на информационната система, загуба на данни; 

 геополитически рискове – международния тероризъм, разпространяването на ядрените 

технологии, трансграничната престъпност и корупцията; 

 правни, регулаторни рискове – възникват от промяна в законодателството; 

 финансови рискове – формират се от липса или неефективно финансиране; 

 екологични рискове – пораждат се от екологични катастрофи или промяна в климата;  

 управленски рискове – проявяват се от неуспехи в управлението; 

 договорни или партньорски рискове – възникват от неуспех на партньор или доставчик 

на обществена услуга; 

 транспортни рискове – възникване на аварии при превоз на опасни вещества, 

радиоактивни материали и отпадъци; 

 енергийни рискове - възникване на промишлени аварии или радиоактивно замърсяване на 

територията на страната; 

 природни рискове - резките промени в климата, сушата, безводието, земетресенията, 

наводненията, замърсяването на въздуха, изчезването на биологичните видове. 

 

Като по-значими, от гладна точка уязвимостта на обществото могат да се определят 

геополитическите, технологичните, транспортните, енергийните и природните рискове. 

В резултат на нарастващия брой кризисни ситуации, изграждането на информационна 

система за събиране и обработка на данни за вече установени критични инфраструктури и 

обектите им на национално и областно ниво може да помогне защитата им. От голямо значение 

са данните, касаещи защитата при бедствия на стратегическите обекти и дейности, които са от 

значение за националната сигурност.  

За ефикасното установяване на рисковете, заплахите и уязвимите места в съответните 

сектори се изисква комуникация между собствениците и оператори на критична 

инфраструктура, централни и местни държавни органи и структури на гражданското общество. 

За намаляване на рисковите фактори е създадена практика за мониторинг и изготвяне на 

годишни доклади на национално, областно, общинско и обектово ниво, както и периодично 

обновяване на плановете за защита при бедствия съсредоточено върху рисковите райони и 

защитата на обектите от критичните инфраструктури [9]. 

 

Етапи на установяване на критичната инфраструктура  

Дейността по защитата на критичната инфраструктура обхваща комплекс от мерки 

свързани с наблюдение, контрол и намаляване на риска на стратегическите обекти, които са от 

значение за националната сигурност на Република България. Установяването на критичната 

инфраструктура се извършва по експертна оценка и включва следните етапи [2]: 

 идентифициране на основните сектори на критичната инфраструктура и определяне кои 

от тях са „критични“; 

 идентифициране, описание и оценка на заплахите, създаване на своеобразен регистър на 

заплахите; 

 оценка уязвимостта на елементите от КИ по отношение на специфични заплахи - 

извършва се предварителна оценка на евентуалните преки загуби от бедствието по 

причина на съответната уязвимост; 

 оценка на взаимозависимости между обекти, подсистеми и инфраструктури, оценяване на 

каскадни ефекти и други явления и процеси - извършва се предварителна оценка на 

непреките загуби от бедствието; 
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 определяне на риска на база очакваните поражения и щети от конкретни атаки срещу 

определени сектори, изразяващи се в човешки жертви, икономически загуби, символни 

щети, в различни периоди от време.  

 верификация на получените резултати - проверка на резултатите от оценката чрез 

сравняване с предварително разработени вероятни сценарии или използване на данни от 

минали бедствия. При рязко разминаване между резултатите и очакванията се анализира 

причината и при необходимост се променят оценките. 

 

Анализ на състоянието и обектите на критичната инфраструктура в България 

Изпълнявайки ангажиментите по Директива 2008/114/ЕО, България включва 

възможности за съвместна дейност между публичния и частния сектор, базирани на взаимен 

интерес и експертни умения на партньорите за гарантиране защитата на обществените интереси 

и потребности чрез ефективно разпределение на средствата, рисковете и ползите в този процес 

[10].  

Обектите, срещу които могат да бъдат насочени някои от рисковете и заплахите за 

сигурността, са практически във всички области:  

 АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ, заводи за производство на стратегическа продукция, язовирни стени, 

тесни и уязвими участъци от пътища и жп линии, виадукти, тунели и др.; 

 обекти с висока стойност за нацията и обществото – културни и исторически 

забележителности, паметници;  

 места, на които се струпва голямо количество хора – площади, стадиони, учебни 

заведения, болници, театри и др.  

 

В зависимост от предназначението си обектите от критичната инфраструктура могат да 

разделят на физически обекти (обекти от икономиката, енергетиката, ядрената индустрия, 

телекомуникациите, земеделието и хранителната промишленост, здравеопазването, 

транспортните комуникации и др.) и виртуални обекти (интернет, системи за защита на 

информацията, културата, образованието, политиката и др.). 

Класификация на обектите от критичната инфраструктура може да се направи и според 

собствеността: междудържавни, държавни, обществена, частна, на неправителствени 

организации, военна и др.  

Секторите с критична инфраструктура в Република България са регламентирани в 

Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните 

инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях. Като критични са определени 

секторите [6, 8]: земеделие, производство и безопасност на храните; екология; водни ресурси; 

здравеопазване; икономика; енергетика; транспорт; телекомуникации и информация; държавно 

управление; финанси; образование, наука и технологии; стратегически обекти и дейности на 

Министерството на вътрешните работи, на Министерството на отбраната, на Националната 

разузнавателна служба и на Държавна агенция „Национална сигурност“.  

Като основен критичен сектор, от който зависят всички останали може да се определи 

сектор „Енергетика“. Стратегическите дейности, имащи значение за националната сигурност и 

които са част от критичната инфраструктура са [8]: 

 управление на отрасъл енергетика; 

 производство на електрическа енергия, добив на въглища и експлоатация на 

хидротехнически съоръжения;  

 съхранение и транспорт на свежо ядрено гориво и на отработено ядрено гориво, 

управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени 

съоръжения; 

 пренос и разпределение на електроенергия; 

 пренос и съхранение на природен газ. 
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Съгласно Постановление № 181 на МС, стратегическите обекти и дейности, които са от 

значение за националната сигурност са: „АЕЦ Козлодуй“, площадката на „АЕЦ Белене“, 

обектите на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (в Козлодуй и Нови Хан), 

комплекс „Марица изток“, обекти на топлофикационните дружества в страната (ТЕЦ Варна, 

София, Бобов дол и др.), „Булгартрансгаз“ – ЕАД, газовото хранилище „Чирен“, „ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас“, каскадите с прилежащите им енергийни обекти и хидротехнически 

съоръжения („Белмекен - Сестримо – Чаира“, „Доспат – Въча“, „Баташки водносилов път“, 

„Долна Арда“), диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“, 

електропроводи, електрически подстанции, газоразпределителни станции, нефтохимически и 

петролни производства, кабелни линии, преносни газопроводи, нефтопроводи и нефтопродукт 

проводи и др. 

Значението на сектора „Телекомуникации и информация“ като критичен сектор, нараства 

в глобален план. Основните дейности на сектора са да предоставя на населението фиксирани и 

мобилни телефонни услуги, радиоразпръскване, радиокомуникация и да обслужва 

информационните системи и Единната електронна съобщителна мрежа на държавната 

администрация за нуждите на националната сигурност. Стратегически обекти част от 

критичната инфраструктура на Република България са: Българската национална телевизия, 

Българското национално радио – София, Радио-телевизионните центрове (в София, Пловдив, 

Варна, Русе и Благоевград), „БТК“ – АД с центровете си за управление на мрежата, Национално 

управление „Радио и телевизионни системи“ (НУРТС - връх „Ботев“), „Мобилтел“ - ЕАД, 

„Теленор България“ ЕАД, съобщителни обекти със специално предназначение от Единната 

електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и др. 

Критичния сектор „Транспорт“ включва следните дейности: осъществяване на сухопътен, 

железопътен, въздушен и воден транспорт, както и дейности свързани с изграждане и 

поддържане на инфраструктурата и транспортните средства, необходими за нормалното 

функциониране на тази дейност.  

Стратегическите обекти в сектор транспорт са: железопътни възли и линии на 

територията на страната, метрополитен София, летищата - София, Варна, Бургас и Пловдив, 

пристанищата – Варна, Бургас, Видин, Русе и Лом, Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ и „Български държавни железници“ – ЕАД, Държавно предприятие 

„Ръководство на въздушното движение“,  „Български морски флот“ - АД и „Българско речно 

плаване“ – АД, мостове, тунели и др. 

Сектор „Пощенски и куриерски услуги“ и сектор „Финанси“ включва банкови 

институции, пощенски служби, куриерски служби и доставки. Инфраструктурни обекти в 

банковите и финансови услуги са: банки, пощи, трезори, куриерски служби и др. 

Сектор „Водни ресурси“ включва осигуряването на питейна вода, контрол на 

количеството на водните запаси и мониторинг на качеството на водата. Основните 

инфраструктурни обекти със значение за националната сигурност в сектора са: по-големите 

язовири (Искър, Кърджали, Панчарево, Цонево, Тича, Батак, Арда, Камчия, Йовковци и др.) 

осигуряващи питейното водоснабдяване на населените места в страната, естествени и 

изкуствени водохранилища, преносни мрежи за пречистване на вода и водоснабдяване. 

Сектор „Земеделие, производство и безопасност на храните“ осигурява жизнено важни 

хранителни продукти.  Инфраструктурните обекти в сектора са: 

 предприятия за производство на основни хранителни продукти; 

 съхранение, доставка и разпределение на основни хранителни продукти; 

 система за контрол по безопасността на храните. 

 

Сектор „Здравеопазване“ включва спешна медицинска помощ, болнична помощ, внос на 

животоспасяващи и животоподдържащи лекарства и производство на лекарствени средства и 

субстанции. Инфраструктурни обекти в сектор здравеопазване са: 

 болници, санаториуми и центрове за рехабилитация; 
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 фармацевтични предприятия, аптечна мрежа и складове; 

 неотложна, спешна, бърза, доболнична и болнична медицинска помощ;  

 лаборатория по вирусология и др. 

 

Сектор „Икономика“ включва дейности свързани с производството, съхранението и 

износа на продукти, свързани с отбраната. Основните стратегически обекти са: „ВМЗ“ ЕАД гр. 

Сопот, „Арсенал“ АД гр. Казанлък, „Дунарит“ АД гр. Русе, „Емко“ ЕООД гр. София, 

„Оптикс“ АД гр. София, „Оптикоелектрон Груп“ АД гр. Панагюрище, „АВИОНАМС“ АД гр. 

Пловдив, „АРКУС“ АД гр. Лясковец, „Самел-90“ АД гр. Самоков, „Експал България“ АД гр. 

Габрово, „Черно море“ АД гр. Варна и др. 

Съгласно Постановление №181 на МС за определяне на стратегическите обекти и 

дейности, които са от значение за националната сигурност, сектор „Държавно и социално 

управление“ включва дейности, свързани с [8]: 

 гарантиране на демократичните устои на държавното управление, охрана на държавната 

граница и отбрана на територията, териториалното море и въздушното пространство на 

страната; 

 правораздавателна дейност; 

 сигурност; 

 защита от кризи и природни бедствия; 

 управление и поддържане на Националната система за спешни повиквания с единен 

европейски номер 112 (НССПЕЕН-112); 

 съхранение и управление на стоки, материали и суровини, представляващи държавен 

резерв и военновременни запаси;  

 дейностите, осъществявани от Специалната куриерска служба във връзка с изпращане, 

предаване, пренасяне и приемане на материали, съдържащи класифицирана информация. 

 

Основните стратегически обекти със значение за националната сигурност в сектора са: 

Президентството, Народното събрание, Министерският съвет, Комплекс „Бояна“, 

Министерството на външните работи, Временното възпрепятстващо съоръжение по българо-

турската граница и др. 

Сектор „Образование, наука и технологии“ включва дейности по прилагане на 

държавната политика по социална защита на населението, дейности свързани с 

научноизследователската и развойна дейност в системата на БАН и ВУЗ. Основните 

стратегически обекти са институтите и научноизследователските центрове към БАН и 

университетите. 

Сектор „Отбрана“ включва дейности свързани с отбранителна промишленост, военна 

инфраструктура и военни формирования. Инфраструктурни обекти за отбрана на страната са: 

 пунктове за постоянна дислокация на войски; 

 полигони, военни градчета, военни болници, учебни центрове и др.; 

 складове за военновременни запаси; 

 заводи и предприятия от промишлеността за военно временна продукция и др. 

 

Заключение 

Защитата на критичната инфраструктура включва създаване на регистър, в който са 

вписани секторите и стратегически обекти като: АЕЦ, ТЕЦ и ВЕЦ, заводи за производство на 

стратегическа продукция, язовирни стени, тесни и уязвими участъци от пътища и жп линии, 

виадукти, тунели и др. 

Изграждането на информационна система за събиране и обработка на данни за вече 

установени критични инфраструктури и обектите им на национално и областно ниво може да 

помогне защитата им. Особено важни са данните, касаещи защитата при бедствия на 

стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.  
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Оценяването на изискванията за сигурност за подобни инфраструктури следва да се 

извърши съгласно общ подход. За ефикасното установяване на рисковете, заплахите и 

уязвимите места в съответните сектори се изисква комуникация между: 

 собствениците и оператори на критична инфраструктура; 

 централни и местни държавни органи; 

 и структури на гражданското общество. 

 

За намаляване на рисковите фактори е създадена практика за мониторинг и изготвяне на 

годишни доклади на национално, областно, общинско и обектово ниво. Извършва се и 

периодично обновяване на плановете за защита при бедствия, съсредоточено върху рисковите 

райони и защитата на обектите от критичните инфраструктури.  

Политиката свързана с управление на риска на глобално, национално и регионално ниво е 

ангажимент на държавата, като се акцентира върху ефективното ограничаване на рисковете и 

намаляване на въздействията им. 

 

Този статия се реализира във връзка с Проект № РД-08-77/03.02.2017 г.) – Създаване на 

пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика 

(подсектор електроенергетика), финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски. 
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