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ИНФОРМАЦИЯТА В ГАРАНТИРАНЕТО НА
СИГУРНОСТТА И ПРОСПЕРИТЕТА
Тодор КАВАЛДЖИЕВ

И

нформацията все по-ясно се възприема като универсален и ключов
ресурс за развитие на обществото. Нещо повече - толкова голяма част
от живота ни “протича” в информационното пространство, че не случайно
все по-често говорим за информационна ера и информационно общество.
Събирането, натрупването и достъпът до информация в съвременните
организации е основа за иновациите, които от своя страна създават
условия за положителна обратна връзка в цикъла на развитието.
Скоростта и точността в протичане на информационните процеси
определят скоростта на развитие и степента на сигурност.
Важността на информацията и информационните процеси предизвикват
все по-голям интерес и внимание във всяка организация. Изработването
на информационна стратегия е една от основните задачи за очертаване на
бъдещето на страната ни. Естеството на информацията изисква широко
участие на всички членове на обществото във формулиране и провеждане
на информационната политика. Информацията е в основата и на
реинженеринга на процесите, чрез който можем да постигнем много по високи резултати като задълбочено преосмислим и радикално променим
начина, по който работим.
Силата на информацията е във влиянието й върху процесите, а ефектът й
пряко зависи от създадените условия за достъп до нея и за защитата й.
Последното
произтича
от
уязвимостта
на
информацията
и
информационните системи от различни атаки. Това налага анализ и
разбиране на заплахите за информационната инфраструктура, дефиниране
и провеждане на последователни мерки за всестранната й защита.
Информационната инфраструктура от своя страна е в основата на други
критични инфраструктури за страната като електроснабдяването, мрежата
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от други енергийни източници (петрол, газ), банково -финансовата
система, транспортната мрежа, водоснабдителната система, службите за
критични услуги (бърза помощ, полиция, противопожарна защита,
спасителните служби), както и системата за предоставяне на услуги на
гражданите
от
страна
на
правителството.
Уязвимостта
на
информационната инфраструктура много лесно може да се превърне в
уязвимост на зависещите от нея критични за обществото системи.
В този смисъл гарантирането на информацията, разбирано като
осигуряване на постоянна наличност, интегритет, автентичност и
конфиденциалност, е основа за гарантиране на развитието и сигурността.
Поставянето на развитието на информационно общество в страната ни
като един от основните приоритети на правителството издига на много
високо ниво важността на една задълбочена дискусия в обществото. Тази
дискусия има много измерения, като едно от критичните за успеха е
отношението информация - сигурност, разбирано в най-широк аспект. Тази
нелека задача си поставя списанието, чийто втори брой е вече в ръцете на
читателите. Първият сигнален брой направи сериозна заявка пред
специалистите за професионално отношение към проблема. Амбицията да
се издава в България международно списание (с материали на английски,
български и руски език) в тази ключова и динамична област е свидетелство
за разбирането и желанието ни за равностойно интегриране с обществата,
които са на гребена на Третата вълна и желаят да живеят в един бързо
развиващ се, и при това сигурен свят. “Информация и сигурност” е първото
списание в областта не само в България, но и в света, а в неговата редколегията фигурират утвърдени учени и специалисти от България, Великобритания, Германия, Русия, САЩ и Швейцария. Това е ясно свидетелство
за авторитета на страната ни и способността да уловим пулса на времето.
Появата на списанието на книжния пазар е една предпоставка, която не се
съмнявам ще бъде използвана с успех от обществеността, за да се създаде
така необходимото разбиране за възможностите и заплахите в
информационното общество и за начините за гарантиране на сигурността
в новите условия. Списанието осигурява форум както за фундаментални
публикации, така и за практически материали, обзори на нови книги и
документи, Интернет адреси, което го прави полезно за читатели с
различни интереси. Публикуването му и в електронен вид чрез световната
мрежа ИНТЕРНЕТ приобщава към проблемите много широк кръг
специалисти. Форумът, предоставен от списанието може да обедини
институциите, научните и академични среди, индустрията и гражданските
организации в търсенето и представянето на позиции по въпросите на
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информацията и сигурността. Уверен съм, че списанието ще бъде източник
на важни идеи и инициативи, така необходими ни по пътя на голямата
промяна, поет от страната ни.
Подкрепата за развитието на тази идея е не само институционална задача, но
и личен ангажимент към изграждането на стабилно информационно
общество, в което ще реализираме напълно потенциала за развитие,
базирано на информацията и информационните технологии, като в същото
време няма да допуснем ускореното ни навлизане в петото измерение
(информационното пространство) да застраши нашата сигурност.
С удовлетворение от първия брой искам да пожелая успех на всички
свързани със списанието - читатели, автори, редколегия и издатели, които
несъмнено допринасят за създаване на базата за успешно развитие на
страната ни в идния XXI век.
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