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Увод

евизът на Военна академия „Г. С. Раковски“ гласи:
знанието е сила, a то се получава с наличието на
информация! От древни времена информацията е
основен ресурс заедно с парите, суровините и хората. Затова
човечеството постоянно търси начини да увеличава тези блага и да
ги защитава от чуждо влияние. Днес ние общуваме, работим,
играем, търгуваме, обучаваме се, управляваме и дори воюваме едни
с други в информационното пространство. Съвременните войни се
водят не само на бойното поле, но и на информационното поле за
сърцата и умовете на хората, а информационната сигурност се
превърна в един от основните елементи на националната
сигурност.
Настоящият учебник е предназначен за студенти изучаващи
дисциплината "Информационна сигурност" и докторанти от област
на висшето образование „Сигурност и отбрана“ в професионално
направление „Национална сигурност“, но може да бъде полезен за
първоначално запознаване на широката аудитория с теоретичните
и практическите основи на информационната сигурност.
Целта е обучаемите да придобият знания, умения и
компетентности за защита на информацията и управление на
нейната сигурност в различни области на държавната
администрация, с акцент върху интернет пространството. Обект на
обсъждане са свойствата на информацията, като обект на защита,
целите, задачите и принципите за защита информацията и личните
данни. Предмет на разглеждане са софтуерно-хардуерни,
организационно-правни, технически методи за осигуряване на
информационна сигурност, регламентиращите документи от
европейската, националната нормативна уредба и международните
стандарти за информационната сигурност.
Методиката за съставяне на учебното съдържание се базира
на всеобхватния подход, формиращ основния инструментариум за
запознаване с теорията на информационната сигурност, помагаща
при решаването на практическите въпроси в професионалната
дейност за защитата на информацията.
Използвани са материали от доказани авторитети, като
проф. д.т.н. Цветан Семерджиев, доц. д-р Христо Тужаров, доц. д-р
Иван Христозов и Cisco Networking Security.
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Ако информацията е власт, то
изборът как да я защитаваш е равен
на упражняването на тази власт.
-Макдърмид

1. Въведение в информационната
сигурност
Лекция, с която се въвеждат обучаемите в предметната област на теорията
за информационната сигурност. Те се запознават с основните понятия.
❖ Научават моделите на информационната сигурност;
❖ Базовите принципи на информационната сигурност;
❖ Разглеждат някои проблеми на информационната сигурност.

И

нформационната сигурност е един от най-важните
компоненти на националната сигурност и затова дълго
време защитата на правителствената информация е
изключителен приоритет на военизираните структури като:
Националната агенция за сигурност на САЩ (National Security Agency
- NSA), Федералната агенция за правителствена връзка в Русия и т.н.
В съвременното информационно общество свободният и безопасен
достъп до интернет, сигурността и безопасността на
информационните потоци са от жизнено значение за отделните
личности, организации и обществото като цяло. Днес всички основни
социални дейности (управленски, икономически, образователни,
информационни, търговия, забавления и т.н.) се извършват в
информационното пространство и всички се опитват да ги изполват
за постигане на собствените си политически цели, което води до
т.нар. „информационна война“. Ние вече живеем в условията на
такава война – за доказателство погледнете фактите предоставени
във Verizon 2020 Data Breach Investigations Report1: цели 98 % от
случайте за пробив на нечия информационна база се осъществяват
от външни източници; в 4 % от случаите са замесени вътрешни
лица, а само 1% идват от бизнес партньори; 79 % от пробивите на
информационната сигурност са заради пропуск в системата; 85 % от
Philippe Langlois, DBIR Author 2020 Data Breach Investigations Report
https://www.researchgate.net/publication/343239809
1
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пробивите се откриват чак след 2 седмици2. Само във
Великобритания в рамките на един месец се получават по 20 000
злонамерени имейла до правителствените мрежи, като поне 1000
от тях са умишлено изпратени, а в САЩ държавните органи губят
над 1 милиард долара годишно от пробиви в информационна
сигурност.

Предметна област на теорията на
информационната сигурност
Теорията на информационната сигурност като наука е
сравнително млада, макар че човечеството се занимава с нейните
въпроси още от ерата на египетската цивилизация. Тя получава
своето развитие във връзка с масовото използване на
информационните технологии, което доведе до поява на множество
нови уязвимости и злонамерени заплахи. Появиха се нови средства
на труда и нови обществени отношения, които изпреварват
развитието на законодателство и в частност на нормативната
регулация в областта на информационната сигурност и защитата на
класифицираната информация. Това наложи законодателите да
създадат нови юридически актове, уреждащи обществените
отношения в информационната сфера, които да въведат ефективни
механизми за гарантиране на информационната сигурност, да
разработят ефективни политики, правила и процедури за
информационна сигурност и защита на информацията.
60 -те години
70-те години
90-те години
Компютърна
Сигурност
на Информационна
сигурност
данните
сигурност
Табл. 1: Развитие на понятието информационна сигурност
С промяната на понятието се подчертава важността на
информацията в съвременното общество и разбирането, че
информацията е по-важна от отделните елементи на данните.
Предметната област на информационната сигурност е
свързана със:
· защитата на информацията и свързаните с нея ресурси;
· технологиите за пренос, управление, съхранение,
активиране и т.н.;
Интерактивна
графика
Data
Breach
Investigations
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/interactive/
2
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политиката и моделите за сигурност на информацията;
класификация на системите за защита на информацията;
изисквания за сигурност на информационните системи;
методология
за
оценка
на
сигурността
на
информационните системи и проектиране на защита.
· специфични системи за защита на информацията,
прилагани в различни органи на управление, институции и
предприятия с различни форми на собственост.
·
·
·
·

Целта на информационната сигурност е защита на ценните
информационни ресурси (информация, компютърен хардуер и
софтуер) на дадена организация, да гарантира целостта на
информацията и да минимизира разрушенията, получени вследствие
на модифициране или унищожаване на информацията. Чрез подбор
и прилагане на подходящи предпазни мерки, сигурността подпомага
мисията на организацията, чрез предпазване на нейните физически
и финансови ресурси, репутация, правна позиция, служители и други
материални и нематериални активи. За целта се поставят следните
задачи:
превенция;
откриване;
възстановяване.
Както всяка друга наука, информационната сигурност има
своя концептуален апарат, който е в състояние най-точно да
характеризира всички аспекти на защитата на информацията.

Основни определения в информационната
сигурност
Повечето хора използват взаимозаменяемо термините
информационната сигурност и киберсигурност, но между тях има
определени разлики.
Като понятие информационната сигурност е защита на
конфиденциалността,
целостта
и
достъпността
на
информацията, а също така на нейната автентичност, отчетност
и надеждност3.
Това включва защита на информацията и
информационните системи от неоторизиран достъп, използване,
разкриване, смущение, модификация или унищожаване на
3

ISO/IEC 27000:2018
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данните4. Терминът е достатъчно общ за да бъде използван
независимо от формата, която може да имат данните (например,
електронна или хартиена форма)5.
Като процес информационната сигурност включва
управление на политиките, риска и мерките, необходими за
откриване, документиране и противодействие на такива заплахи с
цел да осигури поверителност, цялостност и достъпност на
информацията6. Този процес протича под формата на непрекъснат
цикъл: от появата на нова заплаха през етапа на нейното откриване
и етапа на поява на нова защита с цел да обезопаси и защити
информацията или да намали до минимум нейната загуба.

Фиг. 1: Цикъл на осигуряване информационна сигурност7
Източник: https://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/Sec01.htm

Ако понятието киберсигурност се отнася до защита на
киберпространството, мрежите, сървърите и компютърните
системи от различни киберзаплахи, то информационната сигурност
се отнася най-вече до цифровите активи, данните и тяхната
поверителност, цялост и достъпност.
Следователно информационната сигурност е по-широкото
поле, което се отнася до защита на информацията и данните,
независимо дали са физически или компютаризирани. Когато
DOD Dictionary of Military and Associated Terms As of December 2020
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf
5 ch.1 Introduction to Information Security, p.1-47 in Principles of Information
Security, 6th edition, Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, 2018 Cengage Learning,
https://www.pdfdrive.com/principles-of-information-security-e158355751.html
6 ISO/IEC 27000:2018
7 Тужаров, Х. Информационна сигурност в бизнеса, изд. Асеневци, 2009
http://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/IndexSec2009.htm [прегледан 15.02.2021]
4
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информацията е застрашена, това е обект на информационната
сигурност, но ако имаме киберпрестъпление, което не е заплаха за
информацията, то не е обект на информационната сигурност, а
проблем на киберсигурността. Респективно, информационните
заплахи, които не включват киберпространството са проблем на
информационната сигурност, но не са обект на кибер сигурността.
Информационната сигурност отговаря на въпроса "Какви са
моите ценни дигитални активи, които трябва да защитавам?", а
киберсигурността отговаря на въпроса "Кой на какво иска да
навреди и как да го защитя?" Част от работата на експертите по
информационна сигурност е да определят какви са критичните
данни и информационни активи, къде се намират те и каква
технология трябва да внедрят, за да ги защитят? Включва
събирането на инструменти, политики, концепции, гаранции за
сигурност, управление на риска, действия, обучение, най-добри
практики и технологии, които могат да се използват за защита на
информационните активи.

Фиг. 2:Същност на информационната сигурност8
Източник: https://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/Sec01.htm

Обекти на защита са собственици и потребители на
информация, носители и средства за обработка на данни,
компютърни и комуникационни мрежи и органите за управление
на системата.

Тужаров, Х. Информационна сигурност в бизнеса, изд. Асеневци, 2009
http://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/IndexSec2009.htm [прегледан 15.02.2021]
8
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От
гледна
точка
на
националната
сигурност,
информационна сигурност е състояние на защитеност на
информационните ресурси (информационната среда) от вътрешни
и външни заплахи, които могат да причинят увреждане на
интересите на обществото и държавата (националните интереси).
Това схващане се използва най-често за формиране на държавна
политика в информационната сфера, за усъвършенстване на нейното
правно, организационно, психологическо и научно-техническо
гарантиране на информационната сигурност. На тази основа се
разработват концепции за водене на информационни операции и се
формулират изискванията към системите на националната
сигурност.
Според
национална
стратегия
за
киберсигурност
„Киберустойчива България 2020“ киберпространството е
интерактивна среда от електронни мрежи и информационна
инфраструктура включително интернет, телекомуникационни
мрежи, компютърни системи, вградени процесори и контролери,
които се използват за създаване, унищожаване, съхранение,
обработка, обмяна на информация, управление на обекти, системи и
услуги за потребителите9. Според речника на военните термини на
САЩ киберпространство е всяка управляема електроника, но те
добавят и понятието разширено киберпространство, което
включва всяка система, която може да бъде хакната от интернет. В
този случай електрониката на даден робот, машина, дрон или ракета
са част от киберпространството, а целият робот, машина или ракета
са част от разширеното киберпространство, което може да повлияе
на реалното пространство.
Съгласно „Политиката на НАТО за информационните
операции“ информационното пространство е „виртуално и
физическо пространство, в което се получава, обработва и предава
информация.10“. То се състои в самата информация и е
„съвкупността от индивиди, организации и системи, които събират,
обработват, разпространяват или действат според дадена

Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“,
София: Министерски съвет, 2016.
10 MC 422/4, Military Information Operations, MD, 2012.
9

9

информация“11. То се отнася до зоната на разпространение на
информацията като цяло, чрез всички налични канали (телевизия,
радио, вестници, списания, академични дебати и интернет), които
въздействат на човешкото съзнание и затова е обект
на
12
информационна война .
Разликата според въздействието е показана на фигурата и
както се вижда върху интернет пространството се налагат
характеристиките на останалите две.

Фиг. 3: Дефиниране на границите между киберпространство,
интернет пространство и информационно пространство13
Източник: https://postvai.com/cyber/informacionna-sreda.html

Терминът „информация” произлиза от латинската дума
informare, което означава „придаване на форма”. Тя съществува във
всеки материален обект като многообразие на неговите състояния
и може да се създава, унищожава, предава, приема, съхранява и
обработва. Според изследване на американски учени през 80-те
години на миналия век информацията е факторът Х, който
обединява процесите на иновациите и развитието на
организацията (производство, конкурентоспособност, просперитет)
Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 1-02, Department of Defense Dictionary of
Military and Associated Terms (Washington, DC: Government Printing Office,
8 November 2010. As Amended Through 15 July 2011).
12 Alberts, D. S., Garstka, J. J., Hayes, R. E., & Signori, D. A. Understanding Information
Age Warfare, 2001
13 Postvai.com
11
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и позволява на обществото да разгърне в синергия своите
способности и да осигури максимални постижения . В резултат на
това е формулиран един от базовите закони на съвременното
стратегическо ръководство на организациите: колкото поефективна е обработката на информация в дадена организация,
толкова по-ефективна е самата организация.
Затова в
информационната епоха тя се превръща в актив с първостепенно
значение от най-голямата ценност и основна производствена сила,
източник на доходи и печалби. Основна характеристика на всяка
информация са нейното съдържание (смисъл, стойност на
информацията) и ценност на информацията (полезност, значимост).
Съгласно общоприетата класификация според моделът за
обработка, цялата информация в информационното пространство
се групира в четири основни класа: сигнали, данни, знания и
култура14.
•
Сигналите се добиват от сензори, които регистрират
промените на околната среда.
•
Данните се определят като кодирани сигнали, които се
обработват, систематизират и подреждат по определени алгоритми
в бази данни. В зависимост от своя вид и структура данните могат
да бъдат: цифрови, символни, нотни, щрихови, графични, таблични
и др. За целите на информационните системи, данните са различни
факти регистрирани за различни събития, дейности и процеси в
подходяща форма и върху определен информационен носител.
Данните се въвеждат в информационни системи, за да се
обработват и съхраняват с някаква цел.
•
Съответно, знанията са интерпретирани данни,
получени в резултат на анализа, оценката,
осмислянето и
съчетаването на различни източници на информация. Знание е
разбирането за съдържанието, което носи информацията. То е
субективно и се основава на опита на отделния индивид.
•
Културата се разглежда на работно ниво като
организационна култура, която предоставя разбиране на средата,
процесите и явленията, което ни дава възможност да взимаме
решения и предприемане на определени действия, които оказват
обратно въздействие и изменят околната среда.15
Семерджиев, Цветан, Николай Митев. Информационна сигурност. София:
Софттрейд, 2015.
15 Семерджиев, Ц. Информационна война, Софттрейд, С., 2000 г.
14
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Сензори (наблюдение на
състоянието)

Сигнали (регистриране на
промени, измервания)

Данни (систематизиране и
организиране)

Информация (обработка, връзки,
отношения)

Знание (анализ, осмисляне)

Разбиране (комуникация)

Решения (формулиране)

Действия (прилагане)

Фиг. 4: Модел на обработка на информацията за извличане
на експертно знание за заобикалящата ни среда16
Трябва да се отбележи, че самото понятие "информация"
предполага наличието най-малко на три обекта: източник на
информация, потребител и преносна среда. Информацията не може
да бъде предадена, приета и съхранявана в чист вид, неин носител
се явява съобщението. Оттук следва, че понятието "информация"
включва два основни елемента: сведение и съобщение.
Сведението има познавателна, комуникативна, прагматична
и оценяваща функция. Неговата ценност се определя от
субективните задачи на човека. Докато съобщението се дефинира
като съвкупност от предаваните сведения и порядъка (алгоритъма)

Семерджиев, Цветан и Николай Митев. Информационна сигурност. София:
Софттрейд, 2015
16
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за тяхното кодиране в набор от знаци и последващото му
декодиране в сведение. Преобразуването на информацията от
сведения в съобщения и обратно представлява същността на
общия закон за разпространение на информацията.
Съобщенията могат да се преобразуват по предварително
замислени правила. Процесът на преобразуване на съобщения по
някакви правила се нарича кодиране, а обратното преобразуване се
нарича декодиране. Кодирането и декодирането се използват в
информатиката като програмиране, което под една или друга
форма е основен инструмент при създаването на компютърни
информационни системи (или автоматизирани системи за
управление).

Фиг.5: Цикъл на преобразуване на информацията17
От гледна точка на националната сигурност информацията е
стратегически актив на държавата и следователно трябва да бъде
подходящо защитена. Информацията може да се съхранява в много
форми, включително: цифрова форма (напр. файлове с данни,
съхранявани на електронен или оптичен носител), материална
форма (напр. на хартия), както и непредставена информация под
формата на знания на служителите. Каквато и форма да приеме, тя
винаги трябва да бъде адекватно защитена, защото това дава
възможност да се избегнат или намалят рисковете за нейното
компрометиране, което позволява да се използват ефективно
https://postvai.com/cyber/avtomatizirani-sistemi-obrabotka-informaciqupravlenie.html
17
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информационните активи и, в крайна сметка, да се осигури
постигане на целите на организацията или държавата.
Под информационни активи се разбират материалните и
нематериални информационни ресурси, информационните обекти и
цялата натрупана информация в информационните системи, които
имат полезна стойност за организацията18. Според стандартът ISO
27000 информационните активи могат да бъдат:
•
бази данни и файлове с данни, договори и споразумения,
системна
документация,
изследователска
информация,
ръководства за потребителите, учебни материали, работни и
поддържащи процедури, планове за непрекъснатост на бизнеса,
споразумения за оттегляне, доклади от ревизии и архивна
информация;
•
софтуерни активи и средства за разработка;
•
физически активи като компютърни устройства,
сменяеми носители и други;
•
изчислителни и комуникационни услуги и общи
комунални услуги;
•
хора и тяхната квалификация, умения и опит;
•
нематериални ценности, като репутация и имидж на
организацията.
Информационните ресурси се явяват икономическа
категория и в съответствие с това притежават определени
характеристики - цена, стойност, разходи, печалба и т.н., което
позволява да бъдат използвани като база за създаване на
информационни продукти. Те са особен вид стока, съвкупност от
данни, събрани и обработени от производителя за разпространение
във веществена или невеществена форма.

Фиг.6: Информационни продукти и услуги19
ISO/IEC 27000:2018. Information security management systems — Overview
and vocabulary
19 Семерджиев, Цветан и Николай Митев. Информационна сигурност. София:
Софттрейд, 2015
18
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Информационна услуга е услуга, ориентирана към
удовлетворяване
на
информационните
потребности
на
20
потребителите, чрез предоставяне на информационни продукти.
Източник

Канал

Получател

Фиг. 7: Опростена информационна система21
Информационната система е съвкупност от софтуер, хардуер,
данни, персонал, процедури и мрежи22. Тези шест критични
компонента позволяват информацията да бъде въвеждана,
обработвана, извеждана и съхранявана. Всеки от тях има своите
предимства и недостатъци, характеристики и приложения. От друга
страна самите компоненти на информационните системи също
имат свои изисквания за сигурност.
- Софтуерът е най-сложния компонент на ИС що се отнася до
сигурността. Грешките в софтуера представляват една от основните
заплахи за информацията. Софтуерът е жизненоважен елемент за
съхраняваната в дадена организация информация. За съжаление
софтуерните продукти често се създават в рамките на ограничения
на проектите – време средства, и работна ръка. За
информационната сигурност се мисли в последствие, вместо да е
заложена като приоритет в самото начало. По този начин
софтуерните продукти стават лесна мишена за случайни или
преднамерени атаки.
- Хардуерът е физическата технология, на която се поставя и
изпълнява софтуера, съхраняват и предават данни и която
осигурява интерфейс за въвеждане и премахване на информация от
системата. Политиките за физическа сигурност третират хардуера
като физически актив и са насочени към предпазването му от
увреждане или кражба.
- Данните, които се съхраняват, обработват и предават чрез
компютърните системи също трябва да бъдат защитени. Често те са

Христо Тужаров, http://tuj.asenevtsi.com/brocer/Br002.htm
Семерджиев, Цветан и Николай Митев. Информационна сигурност. София:
Софттрейд, 2015
22 ISO / IEC 27000: 2018 Information security management systems — Overview
and vocabulary
20
21
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най-ценните активи, които дадена организация притежава и са
основна цел на предумишлени атаки.
- Хората са най-слабото звено в системата. Те винаги са заплаха
за системата, затова политиките, обучението и запознаването с
технологиите са толкова важни за сигурността на системата.
- Процедурите представляват писмени инструкции за
изпълнение на специфични задачи. Когато неавторизиран
потребител узнае процедурите на организацията, това
представлява заплаха за интегритета на информацията.
- Сред най-известните типове мрежи са локалните (local area
network, LAN), широкообхватните (wide area network, WAN) и
частните виртуални мрежи (Virtual Private Network, VPN).
Обработката на информацията в информационното
пространство е комплексен процес на извличане на смисловото
съдържание (знанието), закодирано в получените съобщения. Тези
съобщения обикновено са във вид на сигнали или необработени (т.
нар. сурови) данни. Предназначението на съвременните
информационни системи е чрез използване на интелигентни
технологии и специализирани продукти да осигурят обработката
на сигналите и данните от сензорната среда като симулират
човешкия когнитивен цикъл на база моделиране на
познавателните психически (когнитивни) процеси.
Осигуряване на информационната сигурност се явява процес
на управление на рисковете, чрез управление на персонала и
средствата за защита. Информационната сигурност трябва да
осигурява нейното ефективно управление и използване от
организацията във всички етапи на нейния жизнен цикъл, както
следва събирането, сортирането, в целия жизнен цикъл на
информацията от нейното създаване, до нейното унищожаване23.

Тужаров, Х. Информационна сигурност в бизнеса, изд. Асеневци, 2009
http://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/IndexSec2009.htm
23
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Фиг.8: Жизнен цикъл на информацията24

Модели на информационната сигурност
Независимо от етапа от жизнения цикъл на информацията, тя
трябва да бъде непрекъснато защитавана като стратегически
актив, поради което са изградени редица модели на
информационната сигурност25. Например организациите, които
използват защитни стени за основно средство за защита, разчитат
на модел на защита на периметъра, а организациите, които
разчитат на няколко различни механизма за сигурност практикуват
модел на слоева защита. Всеки модел почива на ясни дефиниции за
това на кое се вярва напълно или частично и това, на което не се
вярва.
Най-използваният модел е известната триада C.I.A (К.Ц.Д),
които включва три основни компонента – конфиденциалност,
интегритет (цялостност) и достъпност, които гарантират защитата
на информацията. В допълнение те могат да бъдат разширени с
отчетност, достоверност, автентичност, безотказност и надеждност
Семерджиев, Цветан и Николай Митев. Информационна сигурност. София:
Софттрейд, 2015
25 Ch.4 Secure Design Principles, p.85-105 in Information Security, The Complete
Reference, Mark Rhodes-Ousley, 2nd edition, 2013 by The McGraw-Hill Companies,
https://www.pdfdrive.com/information-security-the-complete-referencee31242056.html
24
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на информацията.
•
Конфиденциалност
(поверителност)
на
информацията и данните в автоматизираните информационни
системи е регулираща функция, която предотвратява разкриването
и достъпа до информацията от неоторизирани лица или системи.
Нарушаването на конфиденциалността може да има много форми,
от надничане през рамото на компютърен екран, през кражба или
загуба на флаш памет до предаване на некриптирани данни. За
защита на информацията могат да бъдат прилагани множество
механизми за защита, които включват: управление на достъпа,
шифриране, класификация на информацията, сигурно съхранение
на документи, прилагане на общи политики за сигурност и
обучение.
•
Цялостност на информацията е функцията, с която
се поддържа интегритета на обработваната и съхранявана
информация. Преди време европейските благородници са
гарантирали интегритет на данните в документите чрез восъчен
печат върху пликовете. Неразчупен печат върху плика е гарантирал
интегритет на съдържанието както и автентичност, базирана на
уникален пръстен с печат. Това е невъзможността за промяна на
информацията без разрешение. Например, представете си че имате
ЕГН в което постоянно се сменя някаква цифра (т.е.система за
ползване на информацията, а ако спрем да вярваме на
информацията спираме да ползваме системата). Интегритетът е
нарушен, когато служител несъзнателно или съзнателно изтрие
или унищожи важна информация (файл), когато вреден софтуер
зарази компютър, когато служител или външно лице има
възможността
неоторизирано
да
промени
чувствителна
информация. Ключов метод за осигуряване на интегритета е т.н.
file hashing, при който файлът се прочита с помощта на специален
алгоритъм, който използва стойностите на битовете във файла за
изчисление на hash стойност. Hash стойността е уникална за всяка
комбинация от битове. Ако компютърната система изпълнява hash
алгоритъм за файл и получава различна стойност, от записаната
hash стойност за този файл, то следва, че файлът е бил
компрометиран и интегритетът на информацията е нарушен.
•
Достъпност (наличност) на информацията в
информационните системи или мрежи е функцията, с която се
осигурява исканата от оторизираните лица информация, в
указаното време и на нужното място, в желания вид, т.е. тези лица
имат достъп винаги когато това е необходимо. За да се гарантира
достъпността на информацията, хардуерът и софтуерът на тези
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системи или мрежи трябва да работят ефективно, ефикасно и
безотказно. Те трябва да могат да се възстановят бързо и цялостно,
ако възникне необходимост от това(например, прекъсване на тока
или технически проблем). По отношение на информацията, това е
качеството й да бъде постоянно и безотказно достъпна и
използваема, при поискване от упълномощени за това лица, обекти,
процеси26.
Към допълнителните, второстепенни компоненти на
модела могат да се добавят:
•
Отчетност (accountability) – осигуряване идентификация
на достъпа на субекта и регистрация на неговите действия;
•
Автетичност (authenticity) — установяване идентичност
на субект или ресурс с обявените.
•
Надеждност и безотказност на информационната
система.
На
практика информационната сигурност представлява
комбинация от мерки, които могат да бъдат организационни,
технологични, физически, работещи в баланс. Дори най-скъпата
технология не решава напълно проблемите. И всъщност тяхното
ниво на взаимодействие, дава нивото на сигурност.

Фиг.9: Основни
сигурност27

категории

на

понятието

информационна

Повечето модели на практика или изграждат отбранителен
периметър около компонентите с приоритет на вътрешния достъп
до периметъра или създават много различни слоеве на контроли
по сигурността в т.н. защита в дълбочина.
Smirnov, M. Information War in the Internet. The Conflict which Cannot Be Won.
Master thesis by Radboud University Nijmegen, 2015
27 1. Тужаров, Х. Информационна сигурност в бизнеса, изд. Асеневци, 2009
http://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/IndexSec2009.htm [прегледан 15.02.2021]
26
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Периметърната сигурност (известна още като модел на
близалката) е най-известната форма на защита и включва
изграждането на виртуална или физическа защитна стена около
обекта на защита, илюстрирана на фигурата по-долу. Недостатъкът
е, че ако се пробие периметъра, вътрешността остава напълно
уязвима, като не се осигуряват и различни нива на сигурност.
Затова този модел не е най-добрия модел на защита. Не може да се
очаква защитната стена да е единствената линия на защита срещу
проникване, а и това не защитава от вътрешни заплахи.

Фиг.10: Модел на защита на периметъра
Източник:p.88, Figure 4-1 in Information Security-The Complete Reference…

Най-добрия модел е защита в дълбочина или т.н. слоев модел
на „лука”. Тя се получава когато имаме защити на ниво мрежа от
рода на предишния модел; защити на ниво хост (сървър, работна
станция); защити на ниво приложение; защити на ниво данни и т.н.
Това включва защита, както от външни, така и от вътрешни
заплахи. Колкото повече са слоевете, толкова по-добра е защитата.
Контролът при удостоверяване на системи, мрежи или
приложения, контрола на достъп на мрежи и системи както и
протоколите за криптиране и контролите за достъпност на
системата могат да бъдат слоеви.
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Фиг.11: Модел на слоева защита
Източник: p.89 in Information Security-The Complete Reference…

Модел на сигурността на CNSS-куб е графично представяне
на архитектурния подход,
използван в компютърната и
информационната сигурност. Най-често е изобразяван като куб ,
съставен от 333 клетки подобно на кубчето на Рубик. Моделът,
създаден от Джон МакКъмбър през 1991 г. има три измерения.
Когато се екстраполират трите измерения от всяка ос става куб с
333 клетки, 27 от които представляват области, които трябва да се
разгледат, за да се осигурят днешните информационни системи и
така се получава всеобхватна системна сигурност.

Фиг.12: Куб на МакКъмбър
Източник: p.19 in Principles of Information Security…

Например пресечната точка на технология, цялостност и
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съхранение изисква контроли или стандарти за използването на
технологията в защита на цялостността на информацията докато
тя се съхранява. Такъв контрол може да е система за засичане на
проникването, която защитава цялостността на информацията чрез
смяна на администраторите на сигурност към потенциални
модификации на критичен файл. Общ пропуск на такъв модел е
нуждата от насоки и политики, които да ръководят практиките и
приложенията на технологиите. Нуждата от политика се дискутира
в следващите глави на този учебник.
За постигане и запазване на желаното състояние на
информационната сигурност в конкретна организация се използва
съвкупност от методи, технологии и инструменти, които се
прилагат от персонала на организацията в рамките на
регламентирани процедури. Тази съвкупност от организационни и
технологични решения се определя като система за защита на
информационната сигурност.
Нейното изграждане се предшества от проучване на
използваните в организацията информационни ресурси и
определяне на тяхната ценност и значимост за нормалното
функциониране. В хода на извършвания анализ се установява и кои
са най-съществените потенциални заплахи за защитаваните
ресурси с най-значителна ценност и чрез кои слабости може да се
наруши тяхната сигурност. Според получените резултати се вземат
решения за това по какъв начин ще се противодейства на
дефинираните потенциални заплахи и как ще се отстранят някои от
установените слабости, така че рискът от осъществяване на
заплахите и нарушаване на сигурността да се редуцира до
приемливо ниво, съответстващо на ценността на информационните
ресурси за организацията.
Защитата на информационната сигурност се реализира чрез
използване на разнообразни информационни технологии като
антивирусен софтуер, защитни стени и средства за криптиране и
декриптиране, формулиране на адекватни политики за тяхното
конфигуриране и прилагане и обучение на потребителите за
изискванията и правилата на поведение, които са задължителни за
постигане на сигурна среда.
Средствата за защита на информационната сигурност
осъществяват няколко основни функции:
Предпазване. На превенция подлежат, например,
проникването на вредителски код, разрушаването, некоректната
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модификация или нерегламентираното разпространение на
информация сред неоторизирани лица. Част от предпазването са
мерките за физическа безопасност на компютърни системи срещу
кражба, поражения от природни стихии или възникване на
сериозни технически дефекти;
Откриване
(detection)
на
нарушения
на
информационната сигурност и сигнализиране за настъпили
събития.
Реагиране (reaction) на нарушения на информационната
сигурност, чрез което се противодейства на агентите,
предизвикващи съответните събития, или се отстраняват
последиците от тяхната активност. Една от основните задачи при
реагиране е възстановяването (recovery) на работоспособността на
компютърните системи и на състоянието на повредените или
разрушени информационни ресурси.

Базови принципи на информационната сигурност

Фиг.13:Принципи на информационната сигурност28
Източник: https://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/Sec02.htm

Принцип на комплексността включва съгласуване на
всички разнородни средства при създаване на системата за защита,
осигуряване на всички съществуващи канали от възможни заплахи
и ликвидиране на слабите места в допирните точки на отделните
елементи.

1. Тужаров, Х. Информационна сигурност в бизнеса, изд. Асеневци, 2009
http://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/IndexSec2009.htm [прегледан 15.02.2021]
28
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Принцип непрекъснатостта включва приемане на
съответни мерки за защита за всички етапи от жизнения цикъл на
системата за управление на информационната сигурност.
Разумна достатъчност включва създаване на
достатъчно ниво на защита, при което риска и съответните загуби
са приемливи.
Гъвкавост на системата за защита изисква защитата да
се променя в съответствие с променящите се външни условия и
изискванията към нивото на сигурност на информационната
система.
Прозрачност на механизмите за защита се обуславя от
нуждата за обучение на персонала, но това не означава, че
информацията за системата за защита трябва да бъде
общодостъпна – параметрите на системата трябва да бъдат също
защитени.
Простота на прилагане средствата за защита, за да
бъдат разбираеми от персонала29.

Проблеми на информационната сигурност
Развитието на големите данни, мобилните технологии,
облачните услуги и онлайн търговията в Интернет водят със себе
си и редица проблеми за информационната сигурност, които могат
да се класифицират в следните четири направления:
•
Проблеми на самата организация от рода на грешна
политика за информационна сигурност и липса на система за
управление на качеството.
•
Проблеми
на
процесите,
като
неправилно
разпределяне на отговорностите, отсъствие на поддръжка, одит и
мониторинг на информацията.
•
Проблеми породени от човешки грешки, като
недостатъчно знания и липса на отговорност.
•
Проблеми в технологията. В продуктите липсват
достатъчно функции за информационна сигурност, липса на
технически стандарти, програмистите работят без оглед на
сигурността.

29

Тужаров, Х. Информационна сигурност в бизнеса, изд. Асеневци, 2009
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Фиг. 14: Проблеми на информационната сигурност
Източник: https://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/Sec07.htm

Причини за възникване на проблемите за сигурността:
Откритост
на системите, свободен достъп до
информацията при организация на мрежовото взаимодействие,
Уязвимост на TCP/IP протоколите - не е предвидена
защита на протоколите и те могат да бъдат компрометирани.
Наличие на грешки в програмното осигуряване,
операционните системи, които открито се публикуват в мрежата;
Разнородност на използваните версии програмно
осигуряване и операционни системи;
Сложност на организацията на защита на мрежовото и
междумрежово взаимодействие;
Грешки в конфигуриране системите и средствата за
защита;
Неправилно или грешно администриране на системите;
Несвоевременен анализ на случаите на атаки с цел
ликвидация на дупки и грешки в програмното осигуряване;
Икономия на средства при реализиране на системите за
сигурност или пълното им игнориране;
Премълчаване на случаи на нарушаване на сигурността.
Последствията от нарушенията в сигурността на
информацията са разнообразни като: загуби на приходи;
намаляване доверието на инвеститорите и клиентите, правни
последствия, влошаване на репутацията, загуба на данни,
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нарушаване на бизнес-процесите. Те могат да имат пасивен или
активен характер.
На практика абсолютна сигурност не съществува, затова
винаги се търси баланс между сигурността, цената за постигането
и, и функционалността на съответната система30. За да се определи
адекватната степен на информационна сигурност е необходимо да
се определят компонените на т.н. компромисен триъгълник:
възможните заплахи и степен на риска, с който
организацията може да се примири;
стойността на данните и цената на сигурността;
функционалност и изполваемост на системата.

Фиг.15: Компрпмисен триъгълник
При всяка информационна система се получава различен
триъгълник, според постигнатия компромис на нейните
проектанти и потребители. Ако ние сме точката в средата на
изображението и започнем да я местим по–близо до върха на
сигурността, ще забележим, че системата става все по-малко
използваема и функционална, за да се стигне до степен в която
потребителите не искат да я употребяват.
Точно това търсене на баланс и постоянна промяна на
системите
поставя
редица
предизвикателства
пред
специалистите по информационна сигурност.

30

https://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/Sec08.htm
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•
На първо място това е високата отговорност, която им се
възлага, защото информационната сигурност се превърна в
определящ фактор за успеха на всяка организация или държава.
•
На второ място специалистите по информационна
сигурност трябва постоянно да следят технологичните промени и
да изпреварват новопоявилите се заплахи за информационната
сигурност.
•
Най-голямото предизвикателство към специалистите по
информационна сигурност е, че трябва да са компетентни в много
области – различни софтуерни платформи, хардуерни архитектури,
да познават проблемите на непрекъснатостта на фирмените
процеси и др. Дори самото количество на данните, които трябва да
бъдат защитени е проблем в днешно време, защото то е огромно.
•
За да си добър специалист по информационна сигурност
следва да преминеш систематизирано, интензивно обучение. В
противен случай самият служител създава рискове за система.

Сертифициране на специалистите по
информационна сигурност (InfoSec)
Специалистите по информационна сигурност отговарят за
осигуряване на данните на дадена организация и за гарантиране на
конфиденциалността,
интегритета
и
достъпността
на
информацията. По ирония на съдбата, хакерството се развива в
резултат на повишеното търсене на такива специалисти и затова
двете направления вървят ръка за ръка в постоянна борба. Те могат
да бъдат:
•
Chief Information Officer CIO
•
Chief Information Security Officer CISO
•
Chief Security Officer CSO
•
Security Manager
•
Network Security Engineer
•
Security Operations (SecOps) Manager
Спрямо други технологични професии, специалистите по
информационна сигурност имат много стръмна крива на обучение и
се изисква ангажимент за непрекъснато професионално развитие,
което налага тяхното сертифициране в световно признати курсове,
най-добрите от които са:
• Certified Ethical Hacker (CEH)
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• Certified Application Security Engineer (CASE Java and .Net)
• EC-Council Certified Chief Information Security Officer
(CCISO)
• EC-Council Security Analyst (ECSA)
• Certified Threat Intelligence Analyst (CTIA)
• EC-Council Certified Incident Handler (ECIH)
• Cisco Enterprise Networking Security and Automation
(ENSA)
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Какво
включва
информационната сигурност?
•

предметната

област

на

Какво е определението за информационна сигурност?

•
Каква
е
разликата
информационна сигурност?

между

киберсигурност

и

•
Кои са трите първични компонента на най-известния
модел за информационна сигурнсот?
•
•
години?

Кои са принципите на информационната сигурност?
Как се нарича информационната сигурност до 70-те

•

Кога се появява понятието информационна сигурност?

•

Кои са направленията в информационната сигурност?

•

Каква е целта на информационната сигурност?

•
Каква е разликата между понятието и процеса на
информационна сигурност?

28

2. Рискове и заплахи за информационната
сигурност. Класификация на източниците на
заплахи.
Лекция за рисковете и заплахите за информационната сигурност.
❖ Разглеждат се рискове за информационната сигурност на държавите;
❖ Разглеждат се видове заплахи за автоматизираните информационни
системи и тяхното противодействие.

Рискове за информационната сигурност на
държавите
Произтичащите рискове към заплахите за националната
сигурност на страната са очертани в националната отбранителна
стратегия31 и в годишните доклади за състоянието на националната
сигурност на Министерският съвет, в които се посочва, че са налице
интензивните чуждестранни опити за разширяване сферата на
влияние в икономическото, културното и информационното
пространство на България32.
Основните заплахи, които могат да доведат до
неблагоприятните последици за стратегическите интереси на
държавата са :
• престъпност;
• войни;
• обществено-икономическо
и
политическо
противопоставяне;
• насилие срещу личността;
• природните бедствия и аварии.
Всички те намират проявление в непрекъснато развиващата
се едиина информационна среда, като водят до заплахи за
критичната инфраструктура и автоматизираните информационни
системи от особенна важност за държавите.
Национална отбранителна стратегия. София: Министерски съвет на
Република България, 2016
32 Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България
през 2016 г. София: Министерски съвет на Република България, 2017
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Престъпност в единната информационна среда
Киберпрестъпността е понятие, свързно с определени
действия в информационното пространство, чиято цел е да получи
незаконни икономически облаги. Голяма част от криминалните
организации
използват
тези
дейности,
както
„онлайн“
(разпространяване на детска порнография срещу заплащане, кражба
на идентичност, фишинг, разпространение на вируси, троянски коне,
червеи и т.н.), така и "офлайн" (трафик на хора, пране на пари,
прехвърляне на документи от промишлен шпионаж и др). Всички те
могат да бъдат заплаха за националната сигурност при добиване на
особено големи размери. Конвенцията на Съвета на Европа за
престъпленията в киберпространството ги класифицира в четири
групи33.
В първата група са тези, насочени срещу поверителността,
цялостността и достъпността на компютърните данни и системи.
Към тях се отнасят, по-специално незаконния достъп, незаконно
прихващане, намеса в данните или системата и т.н. Фишингът е найчесто използвания похват от компютърните престъпници за
получаване на важна информация. Те просто създават съобщение
или интернет сайт, с които "претендират", че са добронамерени,
като приканват да се въведе важна лична информация или
изпращат електронна поща с която да се сдобият до потребителски
имена, пароли и номера на кредитни карти.
Във втората група са включени престъпления, които
използват компютърни средства като инструмент. Към тях се
отнасят измами с използване на компютърни технологии и с цел
неправомерно извличане на икономическа изгода за себе си или
трети лица. Финансовите престъпления, извършени чрез интернет,
освен че причиняват неудобства на отделния потребител на онлайн
услуги, съставляват сериозна заплаха както за икономическата
стабилност на финансовите институции, така и за националната
сигурност. Пробивът в сигурността на онлайн финансовите
инструменти води до спад в тяхното доверие и способността им
активно да защитят потребителите си. Сред другите финансови

Конвенция за престъпленията в кибернетичното пространство. Приета на
109-ото заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа и открита
за подписване в Будапеща на 23 ноември 2001 г. Ратифицирана със закон,
приет от 39- то НС на 1.04.2005 г. и обнародвана в ДВ, бр. 29 от 5.04.2005 г.
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рискове следва да се отбележи незаконният хазарт, който може да се
пренесе в реалния живот.
Третата група са престъпления, свързани със незаконно или
опасно съдържание, като порнография, сексуални престъпления,
насилие и др. Най-използвани за тази цел са профилите в социалните
медии, от които престъпниците лесно могат да се доберат до лична
информация - адрес, имена и да ги използват за привличане на деца
към изпращане на изображения и видео файлове, съдържащи
сексуално съдържание. Детската порнографията или онлайн
насилието представляват съществен риск, който може да има
дълготрайно въздействие върху психиката на детето или
тийнейджъра. Сред младите все по-популярни стават видео игрите,
които съдържат насилие. Същевременно те крият риска от
приемането на виртуалната реалност за действителна и пренасянето
на виртуалния свят в реалния. Това може да доведе, както до
проблеми в общуването и социална изолация, така и до опити за
пресъздаване на виртуалните изживявания. Специалисти все повече
отчитат, че игрите, съдържащи насилие, играят важна роля в
радикализирането на младежите и приобщаването им към различни
терористични и криминални групировки.
В четвъртата група се включват престъпления, свързани с
нарушаване на авторското право и сродните му права. Повечето от
тях са в приложното поле на националните законодателства на
държавите. Плагиатството е представянето на нечии мисли, идеи за
свои собствени. Съществува целенасочено плагиатство, но в някои от
случаите то е следствие от липсата на знания за правилата по
използването и цитирането на чуждия труд.
Войни
Информационната война се изразява в целенасочени
действия,
предприети
за
постигане
на
информационно
превъзходство посредством преработка и манипулиране на
информацията, увреждане на информационните системи на врага,
като същевременно се защитава собствената информация
посредством
класифицирането
ѝ,
както
и
собствените
информационни системи. Бъдещите конфликти ще се осъществяват
в свързани среди, които ще се характеризират с използването на
нови комуникационни и информационни технологии, включително
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в интернет34. Това неизбежно води до появата на заплаха от война в
киберпространството.
Кибервойната е конфликт между държави, които провеждат
военни операции за разрушаване на стратегическите комуникации
на противника. Ричард Кларк, национален експерт по сигурност в
САЩ, определя кибервойната като "действие на една страна да
проникне в компютрите или мрежите на друга държава с цел да
причини щети или смущения35". С други думи кибервойната
представлява систематизирани действия, осъществявани в
киберпространството от една или повече държави срещу друга
държава или друго недържавно образувание, притежаващо
международна субектност. Във връзка с горенаписaното се
използват т.н. кибератаки за унищожаване, блокиране или
дискредитиране на интернет ресурси, които не могат да бъдат
заобиколени с други методи. Също така цели от критичната
инфраструктура могат да бъдат унищожени, чрез използване на
компютърни вируси. Типичен пример за такъв вирус е Stuxnet,
който намира индустриалните системи за управление на
съответния производител и изземва контрола над тях.
Цел на тези атаки са отделните потребители, частният сектор
като цяло (банки, бизнес институции и др.) и държавното
управление (Министерство на труда и социалната политика, МВнР,
МВР, НАП, областните администрации и др.). Основната заплаха за
националната сигурност в интернет е бързото разпространение на
зловреден софтуер в държавните институции. Докато пораженията
в първите две категории имат преди всичко финансово изражение,
в последната категория пораженията имат политически характер.
Зловредни кодове от рода на Locky, Crypto Wall, Teslacrypt,
CryptoLocker ощетяват както отделни лица, така и цели институции,
независимо от сектора на икономиката. Изключителна популярност
получи разпространението на писма от името на някоя държавна
институция, съдържащи зловреден код с цел кражба на лични и
финансови данни.
Хибридните заплахи са едни от най-новите деструктивни
въздействия, комбинация от кибератака и физическа атака,
34Multiple

Futures Project – Navigating Towards 2030, Norfolk: NATO Allied
Command Transformation, 2009
35 Clarke R. A. Cyber War: The Next Threat to National security and What to Do About
It, Harper Collins, New York, 2010
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кибератака целяща критичен кинетичен процес, кибератака по
време на природно бедствие или неизправност в критични системи
на държавата. През 21 век границите между войната и мира са
замъглени - създадоха се различни концепции за война на ръба на
тази граница; хибридни, асиметрични, скрити конфликти и т.н. Те
се принесоха и в информационното пространство, като
използването на възможностите на уебсайтовете и социалните
медии по време на конфликт добавя полезна стойност към другите
средства за масова информация (вестници, телевизия, радио и др.).
На мода излязоха информационните и психологически операции. В
българското инфромационно пространство се провежда масирана
пропагандна атака върху емоциите на българската публика с
помощта на новите уеб технологии, които блокират здравословната
критичност и излъчват редица исторически и културни послания.
Търсачките като Google и социалните мрежи предлагат различни
начини и конкретни средства за манипулиране, които лесно се
възприемат от целевите групи и по този начин влияят върху
тяхната воля и разбиране за света. Информацията от интернет има
много високо ниво на проникване в съзнанието и комуникациите на
хората, защото голяма част от тях са свързани, чрез акаунтите си в
различни платформи за споделяне на опит, документи и
впечатления. Затова материалите в мрежата често се абсорбират
некритично без подробно опознаване на произхода и надеждността
им.
Обществено-икономическо
противопоставяне
в
информационната сфера
Кибертероризъм се нарича използване на мрежата от
терористични организации за целите на управление на собствените
структури,
пропаганда или привличане на симпатизанти36.
Терористите използват информационното пространство за
набиране на поддръжници, комуникация и обучение. Към днешна
дата терористичните групи, които използват най-успешно интернет
за собствените си цели, са ислямско-джихадските групи. Facebook и
каналите на YouTube често се използват от „Ислямска държава“ с
цел набиране и увеличаване на броя на симпатизантите и
Theohary, C. A., Rollings, J., Terrorist Use of the Internet: Information Operations in
Cyberspace, Congressional Research Service, Washington, 2001
36
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поддръжниците на джихада. Уебсайтовете в интернет се използват
от джихадистките групи за пропаганда, чрез публикуване на
успешни терористични атаки с цел изпадане на цивилното
население в паника. Тъй като разпространението на новините и
съдържанието от този тип може да се счита за "вирусно", такава
пропаганда може да бъде много по-ефективна от медийния ефект,
който вече се получава от традиционните средства за информация
(телевизия, вестници, радио). Например, разпространявайки слух за
атака над фондовата борса, биха могли да накарат инвеститорите да
се държат неразумно, а това ще причини много по-големи щети от
самата атака. Организираните групи могат да използват интернет с
цел съзнателно разпространяване на невярна информация
(частично или изцяло) по време на катастрофално събитие (напр.
случайно взривяване на ядрен реактор, пандемия и т.н.) или
непосредствено след приключването му, за да заблудят хората и да
забавят спасителните операции.
Интернет се използва от терористичните групи главно за
разширяване на структурите и пропаганда, но също така често се
разпространява злонамерен софтуер вграден във връзки и
приложения, които могат да навредят на компютри, смартфони,
таблети или инфраструктурната електроника.
Протестните движения и революционните групи също
използват социалните мрежи за да организират, управляват и
стимулират масите да предприемат определени действия.
Съвременните инфромационни технологии позволяват на
потребителите да "заобиколят" цензурата и контрола, който
правителството обикновено налага върху традиционните медии,
като създават алтернативен канал за разпространение на
(истинските) новини. Протестите в Либия, Тунис, Египет и Сирия
потвърждават, че след като правителството загуби абсолютния
контрол върху информацията, а протестиращите придобият
властта да обработват и разпространяват информацията на свой
ред, режимите падат от власт37. Този факт се потвърждава и от
опита за преврат в Турция, където се случи точно обратното.
Поради неумението на генералите, ръководещи преврата да
използват социалните медии и поради бързата организация чрез
lombardi F. I social network: una nuova frontiera per le rivoluzioni? Roma:
Osservatorio Strategico, Informazioni della Difesa – SMD, № .2, 2011
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Facebook на привържениците на президента Ердоган превратът не
успя.
Разпространението на радикални идеи или призиви към
радикални действия, насочени срещу отделни хора или групи е все
по-често явление политическия жвиот на държавите. Свидетели сме
на разпространение на радикални идеологии, насочени срещу
малцинствени или религиозни социални групи. Интернет
позволява и бързата организация на неограничен брой хора за
извършване на радикални противозаконни действия.
Появата на т. нар. Ислямска държава и засилването на други
терористични групировки даде тласък на този вид заплаха и доведе
до стартирането на интернет кампании за привличането на бойци и
симпатизанти. Това става, чрез различни мултимедийни материали
или обещания за заплащане и просперитет. Използвайки интернет
терористите се насочват най-често към деца и юноши от проблемни
семейства, социални аутсайдери, маргинализирани младежи или
имигранти и бежанци.
Наред с радикалния ислямизъм наблюдаваме и ръст на
неговите отрицания - антиислямския радикализъм, набиращ сила в
много европейски държави. Тази заплаха включва и десният
радикализъм за дискриминация на малцинства, което се превръща
във все по-голям проблем.
Изтичането на разузанвателна информация е друг много
важен шпроблем на националната сигурност. Обстановката в
България и външната ѝ политика представляват традиционен
разузнавателен интерес за държави, чиито приоритети, активност и
позиции не съвпадат с българските. Основните разузнавателни
рискове продължават да са свързани с опитите на чужди специални
служби за: създаване и разширяване на разузнавателни позиции за
влияние и въздействие; разузнавателно проникване и придобиване
на класифицирана национална или чуждестранна информация;
„изнасяне” на вътрешни проблеми към България. От друга страна
използването на модерните напоследък облачни решения за
оптимизиране процеса на работа в организациите, позволяват
изтичането на
класифицирана или свързана с работата
чувствителна информация (аудио, видео, фотография и др.), чиято
последваща употреба или манипулация не може да бъде
предсказана и ограничена. Това става още по-лесно чрез социалните
медии или разследващи сайтове, като Wikileaks.org или българския
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Bivol.bg. В тези случаи националната сигурност може да бъде
сериозно застрашена. Повечето от този тип нарушения произтичат
от незнание и неправилното използване на интернет технологиите,
а тъй като държавните служители все повече използват социалните
медии, следва риска от изтичане на чувствителна информация в
интернет да постепенно да нараства.
За решаването на този проблем няма да бъдат достатъчни
само административни, организационни и физически мерки за
защита, а трябва да се предприемат информационни кампании и
обучения за личната и национална сигурност при употреба на
интернет. Желателно е да се създаде специфична национална
политика, на чиято основа всички институции да могат да
разработят свои собствени ръководства за употреба на блогове и
социални медии от своите служители и техните семейства. Подобен
опит има правителството на САЩ, което още през 2009 г. разработи
серия от насоки за използване на социалните медии, въз основа на
които Американските военновъздушни сили приеха специален
документ, целящ да контролира използването на социалните медии
от военнослужещи38. Интересното там е, че за разлика от
българската система в него се насърчава публикуването и се
разчита на отговорното поведение на служителите. Интернет
технологиите предоставят една отлична възможност на
разузнавателните служби да анализират и провеждат операции за
събиране на информация от открити източници.
Насилие срещу личността
Кибертормозът е съвкупно понятие за действия, които могат
да навредят на даден индивид в информационното пространство и
включват заплахи, злоупотреби, следене или друго агресивно
поведение, което е продължително във времето. Често може да
включва обидни реплики, публикуване на снимки в интернет без
разрешението на притежателя им, споделяне на видеоклипове,
които могат по някакъв начин да накърнят достойнството и
доброто име.
Противодействието срещу тази заплаха е особено трудно, тъй
като извършителят остава неизвестен, а често използва
US Air Force – Public Affairs Agency – Emerging Technology Division, Social Media
and the Air Force, Arlington County, 2009
38

36

идентичността на своя жертва и извършва кибертормоз от нейно
име.
Дезинформацията, кражбата на лични данни и
самоличност са особенно чести явления в съвременото
информационно пространство. В областта на националната
сигурност информацията е обект на защита от Закон за защита на
класифицираната информация39 и
Държана комисия по
сигурността на информацията, една от многото задачи на която е да
осъществява общ контрол по защитата на класифицираната
информация. По отношение на личните данни има Закон за защита
на личните данни (Обн. ДВ. бр. 1, 04.01.2002 г.) и Комисия за защита
на личните данни40.
Природните бедствия и аварии въздействат върху
изградената информационна инфраструктура и водят до спиране
или промяна във функционирането на комуникационните
информационни системи и системите за управление на критичната
инфраструктура.
Нарушение в работата на общата и споделена критична
комуникационна и информационна инфраструктура оказва
изключително въздействие върху обществото с непредвидими и
потенциално катастрофални последици.
Свързаността и зависимостта в киберпространството
позволяват пробивът в сигурността или дефект на една
комуникационна и информационна система от даден сектор да
доведе до каскаден ефект и отказ в други, отново със сериозни
възможни последици и вреда на жизненоважни услуги.
Реакцията при такива инциденти налага координирани
действия и превантивни мерки за минимизиране на възможностите
за прерастване в кризи, както и за адекватни последващи действия,
които да доведат до своевременното възстановяване на
нормалното функциониране на системите.

39
40

Закон за защита на класифицираната информация. ДВ. бр. 45, 2002 г.
Закон за защита на личните данни. ДВ. бр. 1, 04.01.2002 г.
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Заплахи за автоматизираните информационни
системи (АИС)
Всеки риск, които води до неблагоприятни последици за
стратегическите интереси на държавата и преминава през едиината
информационна среда се отнасят към конкретна заплаха за
автомоатизираните информационни системи (АИС) от критичната
инфраструктура на държавите.
В стандарта ISO 27000 под понятието “заплаха” се разбира
потенциална причина за нежелан инцидент, която може да доведе
до увреждане на система, както и на информацията, съхранявана в
нея41. Под заплаха за информационната сигурност се разбират
природни фактори или човешки действия, които потенциално
могат да причинят нейното нарушаване и да доведат до загуба на
конкурентни предимства, до нарушаване или прекратяване на
осъществяваната дейност или до други щети за организацията.
"От всички възможни неприятности се случва именно тази,
която води до най-големи щети.“ (трето следствие от Закона на
Мърфи).
Потенциалните заплахи за информационната сигурност се
превръщат в реални нарушения и инциденти като се възползват от
съществуващи уязвимости, (vulnerabilities) в системата за нейната
защита или в практиката на функциониране на информационните
системи.
Определението за уязвимост е недостатък или слабост в
проектирането или изпълнението на хардуер, софтуер, мрежи, или
компютърно базирани системи, включително процедурите за
сигурност и вътрешен контрол, свързани със системите.

Фиг.16: Заплахи-Атака-Уязвимост42
ISO 27000:2018
Тужаров, Х. Информационна сигурност в бизнеса, изд. Асеневци, 2009
http://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/IndexSec2009.htm [прегледан 15.02.2021]
41
42
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Източник: https://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/Sec06.htm

Източници на уязвимост могат да бъдат недостатъци в
политиката за осигуряване на сигурност, технологични
недостатъци в мрежовите протоколи и продукти или грешки в
настройките. Например, неспазването на политиката за регулярно
архивиране на съхранените данни върху външни носители, което
гарантира тяхното възстановяване при възникване на физически
дефекти в компютърните системи, подценяването или отсъствието
на програми за постоянно обучение на потребителите, което
намалява вероятността от допускане на грешки при използване на
данните, спестяването или неправилното конфигуриране на
технологии за защита на информационната сигурност, които я
правят уязвима от несанкциониран достъп или проникване на
вредителски код43.
Когато възникнат събития или се осъществят действия, които
потенциално или реално водят до загуба на желаното състояние на
сигурността за някои от ресурсите, казваме, че е възникнало
нарушение на информационната сигурност. Нарушението може да
се дължи на случайни фактори (например, възникване на
технически дефекти в компютърните системи), на несъзнателни
човешки грешки (случайно изтриване на данни или нарушаване на
вътрешната организация на файлове, съхраняващи структурирана
информация) или на съзнателни действия на нарушители, които
извършват целенасочени посегателства срещу определени
информационни ресурси.
Умишлено предизвиканите нарушения на сигурността или
неочаквани събития се определят като инциденти. Управлението
на инциденти в информационната сигурност е набор от процеси за
откриване, докладване, оценка, реагиране, справяне с тях и
обучение.
На фигурата са показани схематично връзките между
понятията събитие, атака и инцидент.

Маринов, Г. Практическо ръководство за работа на обучаваните с
платформата за дистанционно обучение Blackboard Learn™ 9.1 във Военна
академия „г. С. Раковски“ Изд. ВА Г. Раковски, 2016, ISBN 978-954-9348-78-1
43
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Фиг. 17. Връзкa между събитие, атака и инцидент44.
Инциденти могат да предизвикват както служители на самата
организация, така и външни за нея лица, определяни още като
нападатели (attackers, hackers, crackers, intruders). Нападателите
(вътрешни и външни) предприемат умишлени вредителски
действия срещу информационната сигурност с определени цели в
три основни групи: разрушаване на данни, кражба на ресурси и
извършване на измами или затрудняване на осъществяваната в
организацията дейност. Когато нарушения или инциденти нанесат
реални поражения върху информационната сигурност на някой от
ресурсите, казваме, че тя е компрометирана до отстраняване на
последиците от нарушението или инцидента.
За систематизиране при изучаване на заплахите е
целесъобразно те да се разгледат в негативен аспект за двете
функционални области на АИС. Това значи да се определят
конкретните заплахи, водещи до пропадане на електронна услуга и
тези, които допускат неправомерен достъп до информацията.

Здравков, З. Проектиране на защитени автоматизирани информационни
системи. Диомира. 2019
44
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Заплахи за АИС
Пропадане на услуга

Физическа повреда

Повреда на мрежово устройство
Повреда на сървър
Повреда на клиентски компютър

Вътрешни и външни атаки

Buffer overflows
Denial of Service

Злонамерен програмен код

Вируси
Червеи
Логически бомби
Грешки в системния софтуер
Грешки в приложния софтуер

Грешки в софтуерa

Умишлена повреда на устройство
Умишлено разрушаване на данни
Некомпетентна работа с устройство
Некомпетентна работа със системен софт.
Некомпетентна работа с данни

Действия на служителите

Неправомерен достъп до информация
Back Door, Spoofing, Eavesdropping/Sniffing,
Man in the Middle, Replay, Hijacking, Крипто
атака, Електромагнитна/ Tempest атака,
Социален инженеринг

Вътрешни и външни атаки

Злонамерен програмен код

Вируси
Троянски коне
Логически бомби

Действия на служителите

Измама
Кражба
Предоставяне на вътрешна информация

Фиг. 18: Заплахи за АИС 45
На фигурата се предлага класификация на заплахите по
конкретни негативни събития, водещи до пропадане на услуга или
неправомерен достъп до информация.

Здравков, З. Проектиране на защитени автоматизирани информационни
системи. Диомира. 2019
45
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Възможните събития, водещи до пропадане на електронна
услуга на АИС са:
•
Физическа повреда;
•
Вътрешни и външни атаки;
•
Злонамерен програмен код;
•
Грешки в софтуера;
•
Действия на служителите.
Физическа повреда в този случай се разглежда като събитие
в следствие на заплахата от непреднамерена повреда на оборудване
на АИС. В съответствие с архитектурата това може да е повреда на
мрежово устройство, сървър и/или клиентски компютър. Тези
заплахи са в резултат от обективното въздействие на заложената
технологична и производствена надеждност или възникнали
бедствия.
Вътрешните и външни атаки, които водят до пропадане на
услуга са Buffer overflows и Denial of Service.
1.1.1. Buffer Overflows
Това е най-примитивната, но и най-ефективната от атаките.
Обект на атаката е системният и приложен софтуер. Тя се провежда,
като към атакуваното системно или програмно приложение се
изпращат по-голямо количество данни, отколкото то може да
поддържа или данните са различни по същност и формат от тези, за
които е проектирано. Обикновено резултатът е съответно
обработка само на част от данните или пропадане
(неработоспособност). Като се има предвид резултатът от атаката,
става ясно, че тя е насочена към нарушаване на интегритета и
достъпността на информацията.
• Тази атака е възможна, защото често софтуерът не е добре
проектиран и/или внедрен. Като пример може да се даде случаят,
когато на входа на системата се очакват N на брой байта и не е
предвиден начин на действие, когато се появят повече или помалко. Атаката е ефективна, защото дори да открие тази уязвимост,
потребителят на системата не може да направи нищо, за да я
предотврати. Въпреки това е възможно да се минимизират загубите
като се използват средства за допълнително ограничаване на
привилегиите (напр. защитна стена).
• Всеки софтуер има уязвимости за Buffer Overflows атаки.
Някои са открити, други още не. Като се открие уязвимост, е
необходимо да се уведомят производителите на софтуера и да се
изиска поправка, ако това е възможно.
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• За осъществяване на тази атака се извършва пасивно и
активно проучване. Задачата на активното проучване е да се
разбере вида на системния и приложен софтуер и неговата версия.
Като се събере предварителна информация за уязвимостите на
конкретния софтуер, се преминава към атаката.
1.1.2. Denial of Service (DoS)
• Атаката е насочена към достъпността на информацията. Обект
на атаката са линиите за обмен на данни в АИС. Резултатът от
атаката са претоварени линии, като целта е по този начин да се
попречи на легалните и добросъвестни потребители да получават и
изпращат нормално данни. Може да се приложи, ако подсистемата
за информационна сигурност не осъществява автентификация при
достъп до мрежовата среда. DoS използва уязвимостите на
транспортните протоколи. За TCP/IP мрежите (Internet) това са
Transmission Control Protocol (TCP) и User Datagram Protocol (UDP).
• TSP е протокол, ориентиран към връзката, т. е. при него, за да
се изпратят данни, е необходимо да се установи логическа връзка
между потребителите. Процедурата за установяване на връзка се
нарича “three-way handshake” (трикратно здрависване) и се
осъществява на три етапа:
1. Потребител А съобщава на потребител B, че желае да
установи логическа връзка с него.
2. Потребител B декларира готовност за изграждане на връзка
с А.
3. Потребител А потвърждава изграждането на връзката.
• Установяването на логическа връзка е системен процес, за
който се заделя системна памет, организирана в буфер на връзките.
Тази памет е с ограничен обем, откъдето следва, че броят на
едновременните процеси също е ограничен. Ако започнатият
процес за установяване на логическа връзка не завърши успешно за
определено време (SYN timeout), то той се прекратява.
• TCP DoS атаката се възползва от горепосочената технология
на работа. Атакуващия последователно започва процедури за
установяване на връзка с атакувания елемент на АИС през по-малки
интервали от време, отколкото е установено SYN timeout, но не ги
завършва. По този начин се заангажира целият ресурс (максимален
брой) за установяване на логически връзки на атакуваният и той не
може да установи връзка с други легитимни и добросъвестни
потребители, като в крайна сметка работата му е блокирана.
• За да се проведе атаката, е необходимо да се придобие
контрол над потребител на системата.
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• Най-сигурният начин за избягване на атаката е надеждният
контрол на всички потребители на системата. За свързани с Internet
АИС, това е неосъществимо и за противодействие се използват
филтри за пакети, динамични буфери, динамичен SYN timeout и др.
В много случаи използването на Access Control Lists дава добър
резултат.
• UDP е другият транспортен протокол в TCP/IP мрежите и се
различава от TCP по това, че не е ориентиран към установяване на
логическа връзка между тези, които ще обменят информация. Чрез
него може се изпращат данни по всяко време. По време на атаката,
атакуващият изпраща UDP пакети, чието количество е по-голямо от
максималния брой пакети, които системата може да обработи.
Легитимните пакети се загубват в потока от ненужни UDP пакети и
резултатът е, че се затруднява или преустановява обменът на
данни. Докато при TCP DoS се атакува конкретен потребител на
системата, при UDP се атакува цялата система. Противодействието
на UDP DoS е аналогично като при TCP.
• DoS може да се организира и чрез протоколи от по-горния
слой на TCP/IP мрежата. Протоколите Internet Control Messaging
Protocol (ICMP) и Simple Network Managing Protocol (SNMP) са
протоколи от приложния слой и използват услугите на UDP в
транспортния слой. Организираната чрез тях атака в крайна сметка
се изпълнява като UDP DoS.
• За да се затрудни противодействието на DoS атаките,
атакуващите използват така наречените разпределени атаки
(Distributed DoS (DDoS)). Те се организират в големи АИС,
използващи големи мрежи. Първоначално атакуващият придобива
отдалечен контрол до определен брой компютри на системата,
наречени зомбита. След това провежда DoS, като използва
зомбитата за кратко по определена последователност. Този подход
затруднява локализирането на източника на атаката и атакуващия.
• Ако атакуващият не в състояние да създаде зомбитата, т. е. да
контролира елементи на системата непрекъснато, може да използва
Botnet (Robot Net (мрежови роботи). В този случай се инсталира
софтуерен инструмент, които провежда DDoS атака по
предварително зададен сценарий и непрекъсната намеса на
атакуващия не е необходима.
• Противодействието на DDoS се състои в ефективен контрол на
достъпа и употребата на средства за наблюдение на трафика в
мрежата.
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1.2. Злонамерен програмен код
Злонамереният програмен код, които води до пропадане на
услуга се дели в следните категории: Вируси; Червеи и Логически
бомби.
1.2.1. Вируси
Вируси - това са най-разпространените форми на зловреден
програмен код, които след несанкциониран достъп модифицира
(променя или унищожава) други програми чрез вмъкване на копие
или част от себе си. Затова зловредните програми съдържащи скрит
код, който се активира когато бъде извикан, често се нарича
троянски кон.
Неполиморфните вируси използват
декодираща процедура, която оставя неизменна от едно заразяване
до друго. Полиморфните мутират след всяка инфекция, правейки
откриването чрез сигнатурата на вируса невъзможна. Създават
копия, които са функционално еквивалентни, но имат различно
представяне чрез двоични кодове с цел да се компрометира
сканиращата програма.
Типичният вирус преминава през следните четири стадия:
1. Скрита фаза - вирусът бездейства, но той може евентуално да
бъде активиран от някое събитие. Не всички вируси имат тази фаза.
2. Фаза на разпространяване - установява свои идентични
копия в други програми или в системни области върху диск. Всяка
инфектирана програма ще съдържа копие на вируса, който ще
повтори процеса на разпространение.
3. Запускаща фаза - вирусът е активиран. Запускащата фаза
може да бъде предизвикана от различни системни събития,
включително от броя копия, който си прави.
4. Изпълнителна фаза - функцията може да бъде безвредна,
като съобщение на екрана или разрушителна, като унищожаване на
програми и файлове.
Вирусите се възползват от уязвимостите на операционните
системи (ОС). Тъй като Windows на MicroSoft са най-разпространени,
те се явяват тяхна основна цел. Влиянието на вирусите може
значително да се намали с мерки за сигурност или антивирусен
софтуер, но пропуски в дизайна на ОС правят пълното му
премахване невъзможно.
Същността на антивирусната защита се състои в създадените
условия за бърза реакция. Когато се открие нов вирус, той се
анализира и се променя антивирусния софтуер, за да може да го
локализира и неутрализира. В този смисъл вирусът е в състояние да
нанесе поражения в периода до откриването му.
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Вирусите се делят на следните типове:
• Boot sector вируси;
• Compressed вируси;
• Stealth вируси;
• Polymorphic/Self-garbling вируси;
• Multipart вируси;
• Macro вируси.
Boot sector вирусите инфектират паметта, която съдържа
програмата за първоначално зареждане на ОС и се изпълнява при
стартиране на компютъра. Програмата за първоначално зареждане
на ОС се записва на харддиска или друг носител, като флопидиск
или компактдиск и една от задачите й е да изпълни първоначално
управление на паметта. За да се обясни действието на вируса, е
необходимо да се разгледа технологията, по която ОС управлява
паметта в компютъра. Паметта, без значение от носителя, се дели на
равни части, наречени сегменти. Този процес се нарича
форматиране на носителя. В зависимост от количеството на
информацията се разполага в един или повече сегмента, като
информацията в един сегмент се нарича пакет. За да се ускори
времето за търсене и четене се създава boot таблица, в която се
записва кой пакет в кой сегмент е записан. ОС следи състоянието на
сегментите и при откриване на проблем маркира съответния
сегмент като лош (неизползваем). С така маркиран сегмент ОС не
работи.
Boot sector вирусите се възползват от горепосочената
технология и действието им се състои в некоректното маркиране в
boot таблицата на сектори от паметта, като лоши. Резултата от
действието на вируса се разглежда в две направления:
1. Невъзможност за стартиране на програмни приложения и
работа с информацията, когато пакетите им са
разположени в маркирани като лоши сегменти.
2. Невъзможност за ефективно използване на паметта.
От горепосочените резултати става ясно, че вирусът действа
срещу достъпността на информацията. Положителното при него е,
че въпреки че информацията не е достъпна, тя не се разрушава.
Този тип вируси се откриват и премахват с антивирусен
софтуер. Нанесените поражения се възстановяват, като се
възстанови boot таблицата на информационния носител или той се
преформатира.
Compressed вируси инфектират програмните приложения. Те
компресират част от кода си, като по този начин прикриват и
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улесняват разпространението си. Тези вируси имат и
некомпресирана част, която отговаря за разпространението му, т. е
да прикача в края на приложението компресираната част от кода.
Технологията на действие на вируса се състои в декомпресирането
и изпълнението му преди всяко изпълнение на инфектираното
приложение. Тъй като вирусите се откриват по резултата от
действието им, при този тип вируси мутацията е лесна, необходимо
е единствено да се подмени компресираната част. Тези вируси са
насочени към целостта и интегритета на информацията, като найчесто целта им е да се променят нерегламентирано или разрушат
управляваните от инфектираното приложение данни.
Stealth вируси инфектират програмните приложения, като
основната им характеристика е прикриването на резултата от
действието им. Насочени са към целостта и интегритета на
информацията. Технологията на работата им се състои в
представянето пред потребителя или антивирусния софтуер на
фалшива информация за инфектираните приложения. Примерно,
ако е променена нерегламентирано информацията във файл и
размерът му е променен, ОС продължава да показва големината му
преди действието на вируса.
Polymorphic вируси са конструирани да произвеждат различни,
но с еднакво предназначение копия, което прави откриването им и
дезинфекцията по-трудно. Създадени са да противодействат на
най-популярният антивирусен софтуер, работещ с разпознаване по
дефиниции. Техниките за придаването им на различен вид са:
криптография, генератор на случайни числа и външен шум.
Multipart вирусите са разделени на части, които се разполагат
на различни места. Тези части са функционално обособени, но
резултатът от действието на вируса се обуславя от съвместната им
работа. Целта на тази технология за работа е да затрудни
откриването и дезинфекцията.
Macro вирусите се различават от другите по използваните
инструменти за създаването им. Докато другите вируси се пишат на
универсални, компилиращи се езици и се разпространяват като код,
за създаването на Macro вирусите се използват ориентирани към
определено приложение езици. Като пример може да се посочи
езикът за създаване на макроси в MS Office. Тези вируси са
ефективни защото инфектират чрез базите данни и библиотеките
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на макроси за конкретно приложение и засягат само него. Това ги
прави трудно разпознаваеми между легалните макроси.
Антивирусните инструменти използват три основни подхода
за откриване на вируси:
• Дефинитивен;
• Евристичен;
• Хибриден.
При дефинитивния подход за разпознаване на вирусите се
използват техни предварително създадени описания, наречени
дефиниции. Предимство в този случаи е бързината и ефективността
на работа. Недостатъкът се състои в необходимостта да се
разполага с нужната дефиниция, което не винаги е възможно.
При евристичния подход вирусите се откриват на базата на
експертна система, където на базата на знание се определя кой
програмен код е вирус. Предимството се състои във възможността
за откриване на нови вируси, а недостатъкът – в бавната и не дотам
сигурна работа.
Хибридният подход обединява предимствата и избягва
недостатъците на дефинитивния и евристичния подход. Поради
тази причина е най-широко използван.
1.2.2. Червеи
Червеят е самостоятелен злонамерен програмен код, който
използва мрежовите връзки за разпространение от система към
система. Обикновено целта на червея не са приложенията, а
управляваните от ОС ресурси на компютъра. Те са виновни за някои
от най-опустошителните атаки в интернет. Например, SQL Slammer
е заразил 250 000 хоста в рамките на 30 минути. По ирония на
съдбата, поправка на тази уязвимост е била освободена 6 месеца порано. Заразените сървъри не са приложили актуализираната
корекция. Това е събуждане за много организации за прилагане на
политика на защита, изискваща актуализации и корекции да се
прилагат своевременно.
Червеят MyDoom се активира чрез
отваряне на прикачен файл в имейл, след което той научава всички
налични имейл адреси в системата и им изпраща спам в който
цикълът се повтаря. Всички тези червеи имат еднакви модели. Те
имат механизъм за разрешаване на уязвимостта, механизъм за
размножаване и разпространение и накрая съдържат злонамерен
код, който води до някакво действие.
Тъй като са самостоятелни като програмен, код те лесно се
откриват и унищожават от антивирусен софтуер.
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1.2.3. Логически бомби
Логически бомби са най-старият тип програмна заплаха, чрез
прикрит софтуер. Вредният код е вмъкнат в някоя легитимна
програма и е настроен с логическа зависимост така, че да
"експлодира", когато се изпълнят определени условия, например
наличие или липса на някакви файлове, определена дата, когато
даден потребител стартира
приложението. Веднъж пусната,
бомбата може да промени или изтрие данни или файлове, да
предизвика спиране на машините или други щети.
Този вид
злонамерен програмен код не може да се открие с антивирусен
софтуер. За противодействие е необходимо да се ползва лицензиран
приложен софтуер от проверен източник.
1.3. Грешки в софтуерa
Заплахите от грешки в системния и приложен софтуер водят до
пропадане на електронна услуга. Това е възможно, защото често
софтуерът не е добре проектиран и/или внедрен. Всеки софтуер
има подобни уязвимости. Някои са открити, други още не. Като се
открие уязвимост, е необходимо да се уведомят производителите на
софтуера и да се изиска поправка, ако това е възможно.
1.4. Действия на служителите
Действията на служителите, които водят до пропадане на
електронна услуга са:
•
Умишлена повреда на устройство
•
Умишлено разрушаване на данни
•
Некомпетентна работа с устройство
•
Некомпетентна работа със системен софт.
•
Некомпетентна работа с данни
Действията за противопоставяне на тези заплахи са
провеждане на адекватно обучение, от една страна и осъществяване
на контрол, от друга.
2.
Заплахи за неправомерен или неоторизиран достъп до
информация.
Възможните събития, водещи до неправомерен достъп до
информацията в АИС са:
•
Вътрешни и външни атаки;
•
Злонамерен програмен код. Изполване на програма за
разбиване на паролите и достъп до системата;
•
Действия на служителите. Например, ползване на общи
пароли.
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2.1. Вътрешни и външни атаки
Вътрешните и външни атаки, които водят до неправомерен
достъп
до
информация
са:
Back
Door;
Spoofing;
Eavesdropping/Sniffing; Man in the Middle; Replay; Hijacking; Крипто
атака; Електромагнитна/ Tempest атака; и Социален инженеринг.
2.1.1. Атака BACK DOOR
Back Door (BD) е нелегитимна входна точка в системата или
мрежата, която не се контролира със средства за контрол на
достъпа и механизми за автентификация. BD атаката се състои в
инсталирането и използването в по-късен момент на
нерегламентиран софтуер, позволяващ нерегламентиран достъп.
Обект на тези атаки са операционните системи, а използваната
уязвимост е системата им от портове. Атакуващият управлява BD
софтуера през неконтролиран порт на операционната система и BD
му осигурява достъп през същия порт. Голямо влияние върху
ефективността на BD атаката оказва скритостта на BD софтуера. За
да е трудно откриваем, той се маскира като легитимен приложен
софтуер на системата. Като пример може да се даде
разпространението на Telnet сървър с BD. Той предоставя достъп до
системата като прави байпас на идентификацията и
автентификацията й. За да се предпази АИС от BD, е необходимо да
се ползва софтуер само от легитимни източници. За откриване се
използват антивирусни софтуери с дефиниции за BD и защитни
стени с възможност за наблюдение на неизползваните портове на
операционните системи. Ако се открие наличие на BD, единственото
сигурно противодействие е преинсталиране на операционната
система.
2.1.2. SPOOFING атаки
Spoofing е термин, обединяващ един тип атаки, свързани с
измама в трафика на данни. Особено коварен тип за прехващане на
паролите, чрез интерполиране на компютърната системна
програма, която се представя уж като нормална процедура за вход
на системата, но всъщност записва
всички натиснати от
регистриращи се потребители клавиши. Типичен сценарий тук е
следният: появява се някакво съобщение, в което на току-що
регистриралия се потребител се изтъква правдоподобна причина,
поради която именно той не може да се регистрира чрез дадената
работна станция и трябва да натовари допълнителен код.
Видовете Spoofing се определят от нивото в OSI модела, където
се организират. Използват се уязвимостите на протоколите от
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конкретното ниво. В съответствие с процеса на разделяне на
информацията на части (encapsulation) при предаване в мрежата,
Spoofing може да се организира на нивата на OSI модела, където се
извършва адресация - това са второ, четвърто и седмо ниво. Този
тип атаки се възползват от факта, че към всяка част от
информацията, освен получател, се прибавят данни и за подател.
Атакуващият прибавя данните на легитимен за мрежата
потребител към информацията, която изпраща, и заблуждава
получателя. Най-известните атаки от този тип са IP Spoofing и E-mail
Spoofing.
IP Spoofing работи на трето ниво в OSI модела. Там
информацията е разделена на пакети, където освен данните се
записва IP адреса на получателя и подателя. Атаката се извършва
като се указва друг IP адреса за подател. При E-mail Spoofing се
фалшифицира адресът на подателя на писмото.
На второ ниво в OSI модела предаваната информацията се
разделя на фреймове. Адресацията тук се осъществява по MAC
адреси, за получател и подател. За да се проведе MAC Spoofing, се
замества MAC адресът на подателя.
За да бъде Spoofing атаката по-трудно откриваема, трябва да се
извърши на трите нива едновременно след предварителна
подготовка за набиране на достоверна информация за валидни за
системата MAC, IP и E-mail адреси.
За противодействие на тези атаки се използват средства за
автентификация, базирани на метода на симетрично и
асиметричното криптиране, като VPN, PGP, електронни
сертификати, електронни подписи и др.
2.1.3. Атака EAVESDROPPING/SNIFFING
Eavesdroppig
е
пасивна
атака,
насочена
срещу
конфиденциалността на информацията в мрежата. Резултатът от
нея е нерегламентирано добиване на информация. Атаката се
състои в четене на пакети, които не са адресирани до атакуващия.
Тази атака обикновено се провежда в комбинация с други активни
атаки, като задачата й е да се добие нужната им информация. Че
системата е била подложена на Eavesdroppig, може да се разбере
косвено, чрез анализ на компрометираната информация. Използва
се уязвимостта на стандартните мрежови протоколи, където
информацията се предава незащитено. Провежда се с помощта на
софтуерни пакети, известни като “sniffing tool”. За предпазване от
атаките е необходимо де се използват мрежови протоколи,
поддържащи криптиране на информацията. Като пример могат да
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се посочат Secure Shell (SSH), Secure Sockets Layer/Transport Layer
Security (SSL/TLS), Encapsulating Security Payload (ESP – част от IP
Security Architecture (IPSEC)) и др.
2.1.4. Атака MAN IN THE MIDDLE
Man in the middle е атака насочена към мрежова среда,
проектирана и изградена с една или повече отдалечени части.
Такива са АИС, които работят с клиент-сървър технология.
Атакуващият се намира физически или логически между тези части
и имитира функционалността на определена отдалечена част. За да
осъществи тази атака, атакуващият наблюдава клиента, докато той
се свързва със сървъра и събира информация, включваща
потребителско име, името на сървъра, техните IP адреси и други
данни за технологиите за автентификация и обмен на данни.
Атакуваните сървъри се заблуждават, че комуникират с легитимни
потребители от отдалечената си част и изпълняват инструкциите
на атакуващия като нарушават конфиденциалността и интегритета
на информацията. Защита от тази атака е трудна, дори когато се
използват защитени мрежови протоколи. Противодействие с добър
успех е използването на криптографски метод за автентификация и
еднократни пароли.
2.1.5. Атака REPLAY
Replay е активна атака, която е насочена към
конфиденциалността и интегритета на информацията. Обект на
атаката е автентификационната сесия. Атаката се провежда като се
използва повторно автентификационна информация, придобита
нерегламентирано от валидна автентификационна сесия.
Уязвимостите, които се използват, са простите механизми за
автентификация и лошо проектираните криптографски протоколи.
На етапа активно разузнаване обикновено се провежда Eavesdroppig
атака
за
осигуряване
на
необходимата
за
Replay
автентификационна информация. Противодействието се състои във
внедряването на надеждни механизми за защита на линиите и
употребата на еднократни пароли.
2.1.6. Атака HIJACKING
Hijacking е атака, при която се придобива контрол над вече
установена връзка между два потребителя на мрежата. Обект на
атаката е логическата връзка в TCP/IP мрежите, а уязвимостта е
незащитеният TCP протокол. Провежда се като се разкачи единият
от потребителите и атакуващият се закачи на негово място.
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Насочена е срещу конфиденциалността и интегритета на
информацията. За противодействие трябва да се използват
единствено защитени протоколи, които предоставят надеждна
криптографска автентификация и защита на интегритета.
2.1.7. Криптографска атака
В основата на криптографската атака стои криптографският
анализ. Целта му е дизайнът и/или внедряването на
криптографските алгоритми или системи. Резултатът е разбиване
на криптографския алгоритъм. За разлика от другите атаки тази е
по-сложна и комплексна и е необходимо да се приложат
задълбочени знания по криптография, математика и инженеринг.
Тази атака може да се провежда в пет разновидности:
Атака срещу шифрован текст. Това е най-леката атака, на
която може да бъде подложен даден алгоритъм. При нея се цели на
базата на определен брой криптограми да се открие ключът. Ако
след приключване на криптографския анализ ключът остане
неизвестен, се поставя задачата да се открият колкото е възможно
по-голям брой от съобщенията в явен вид. Атаката може да се
усложни, като се приложи шифроване на всяко едно от
съобщенията с различен ключ. Задачата е да се открият колкото е
възможно по-голям брой от ключовете или колкото е възможно поголям брой съобщения в явен вид. Възможно е да се приложи
вариант на тази атака, който е известен като атака срещу избран
шифрован текст. В този случай екипът избира определен брой
криптограми и получава съответстващите съобщения в явен вид.
Обикновено броят на криптограмите е малък, а целта е да се получи
предварителна представа за устойчивостта на алгоритъма, преди да
бъде подложен на анализ с атака срещу криптиран текст.
Атака срещу известен явен текст. Изходни данни за тази атака
са определен брой съобщения в явен вид и съответстващите им
криптограми. Задачата е да се открие криптографският ключ, ако не
може да се определи на основата на тези съобщения, се прави опит
за определяне на следващото съобщение в явен вид, като се подлага
на анализ криптограмата, получена със същия ключ. Ако
шифроването на различните съобщения в явен вид е реализирано с
различни ключове, се поставя за цел намирането на колкото е
възможно по-голям брой от тези ключове. На практика
възможностите за реализация на подобна атака са твърде
ограничени. Но независимо от това, алгоритмите, които не могат да

53

устоят на този вид атаки, се считат за незащитени, особено при
ниски стойности на коефициента на криптографска защита.
Атака срещу избран явен текст. При тази атака като изходни
данни се използват избран явен текст и съответстващият му
шифрован текст. На тази основа се правят опити за откриване на
криптографския ключ. По-нататък атаката се провежда аналогично
на атаката срещу известен явен текст. По-сложният вариант е,
когато се избират съобщенията в явен вид и съответните им
криптограми, криптирани с различни ключове. Задачата е да се
открият ключовете.
Адаптивна атака срещу избран явен текст. Тази атака е
разновидност на атаката срещу избран явен текст. В този случай се
избира не само явният текст, но се дава възможност изборът да се
променя, след като се запознаем с резултатите от шифроването.
Така множеството на изследваните явни текстове се променя
динамично, в зависимост от междинните резултати на
криптографския анализ.
Атака срещу избран шифриран текст. Това е атака, която се
използва предимно при асиметричните криптографски алгоритми.
В отделни случаи може да се окаже ефективна и при симетричните
алгоритми. При нея се прави избор на криптограмите и се
предоставят съответните стойности на явния текст. Задачата е да се
открие криптографският ключ или колкото е възможно по-голям
брой от ключовете, ако шифрирането на различните съобщения е
извършено с повече от един ключ.
Сложността на атаката се характеризира с помощта на следните
три параметъра:
• Сложност спрямо данните - отнася се за обема на
входните данни, необходими за разрушаване на защитата;
• Изчислителна сложност - определя се от времето,
необходимо за разкриване на шифъра;
• Сложност спрямо необходимата памет - необходимият
обем от паметта за успешно провеждане на атаката.
Обикновено за определяне на сложността на дадена атака се
използва най-голямата от трите изброени стойности. Възможно е
сложността да бъде представена експоненциално посредством броя
на операциите: 2128 означава, че за разкриване на шифъра са
необходими 2128 броя операции. Изпълнението се реализира чрез
паралелна обработка. Понятието сложност на атаката е в тясна
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връзка с понятието безусловно защитен или устойчив
криптографски алгоритъм. За безусловна защита се говори в
случаите, когато независимо от обема на прихванатия шифрован
текст (броя на криптограмите), не може да се разкрие явния текст.
Под преодоляване на защитата или разкриване на шифъра, се
разбира решаването на една от следните задачи:
• Пълно
разкриване
–
когато
е
открит
криптографският ключ, с който се декриптират
прихванатите криптограми до получаване на смислен
явен текст;
• Глобална дедукция – когато, без да се знае
криптографският ключ,
е
открит
алтернативен
алгоритъм за декриптиране;
• Локална дедукция – когато е определен явният текст,
съответстващ на дадена прихваната криптограма;
• Частична дедукция – в резултат на атаките е получена
непълна информация за криптографския ключ или за
явния текст, например: няколко бита от ключа; данни за
структурата на явния текст и т.н.
За да се противодейства на тази атака, е необходимо да се
използват публично достъпни стандарти и тествани алгоритми,
които да се внедряват коректно.
Подвид на криптографската атака е Birthday атаката. В случая
не е необходимо да се използват описаните по-горе сложни и
ресурсоемки атаки, а уязвимостта е наречена Birthday парадокс.
Практиката показва, че служителите използват рождените си дати
или друга информация за себе си или членовете на семейството си
като ключ за криптиране. Този факт може да се използва за Birthday
атаката срещу иначе надежден крипто алгоритъм.
2.1.8. BRUTE FORCE атака
Обект на Brute force атака са паролите. Атаката се състои в
последователното пробване на всичките възможни комбинации за
паролата. Изследванията показват, че да се открие 128 битов запис,
е необходимо да се изчислят между 264 и 2128 комбинации.
За защита на паролите при тази атака се прилагат механизми,
които следят броя на неуспешно въведените пароли. Предоставя се
ограничен брой опити, като след изчерпването им системата за
автентификация се блокира и се генерира съобщение до
администратора на АИС.
Ако Brute force атака се приложи срещу крипто ключ, тя става
разновидност на крипто атака. Атакуващият е необходимо да
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разполага с криптирана информация и криптоалгоритъма, с който
тя е криптирана. Изчисляват се възможните ключове и се пробва
чрез алгоритъма върху информацията докато се открие
подходящия. За да се противодейства, е необходимо да се знае
времето на актуалност на криптираната информация. Избира се
такъв крипто ключ, чието средното време за изчисляване е поголямо от времето на актуалност на информацията. Смяната на
ключа става през интервал от време, по-малък от времето на
актуалност на информацията. Добра практика в този случай е да се
извършва наблюдение и контрол на вече криптираната
информация
2.1.9. DICTIONARY атака
Dictionary атаката е насочена срещу паролите. Атакуващият
използва списък (речник) за да открие паролата. Подобно на Brute
force атаката, той последователно използва стойностите от списъка
или комбинациите им, за да открие паролата. Като пример за
списък може да се използват: целия лингвистичния речник на даден
език; жаргонни изрази на даден език; фамилни имена; имена от
Библията; имена на Шекспирови персонажи; филмови герои и т.н.
Ето защо като парола не бива да се използват думи с
лингвистично значение. Противодействието е аналогично на Brute
force атака срещу парола, предоставя се ограничен брой опити за
автентификация, като след изчерпването им системата за
автентификация се блокира и се генерира съобщение до
администратора на АИС.
2.1.10. Атака по електромагнитното излъчване (TEMPEST
атака)
Уязвимостта,
използвана
от
Tempest
атаката,
е
електромагнитното излъчване на работните станции на АИС,
активното оборудване и структурната кабелна система на мрежите.
Атаката е пасивна, насочена е към конфиденциалността на
информацията и се провежда с помощта на специализирано
оборудване. Могат да бъдат прихванати и реконструирани
видеоизображения от мониторите, въвеждани символи от
клавиатурата и предавана по мрежата информация. Тази атака се
провежда отдалечено, без вмешателство в АИС, затова инцидентът
не е възможно да бъде открит. За противодействие е необходимо да
се вземе пакет от мерки. Защитата на информацията в кабелната
система се осъществява чрез криптиране. Работните станции на
АИС и активното оборудване могат да се предпазят по няколко
начина:
• Физически се контролира района, в който се разполагат;
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• Разполагат се в екранирани помещения;
• Използва се Tempest оборудване (оборудване с намалено
излъчване);
• Заглушава се излъчването.
Tempest е стандарт, определящ допустими нива на
електромагнитното излъчване.
2.1.11. Социален инженеринг
Социалният инженеринг не е техническа атака и обект са
служителите в организацията. Уязвимостта е свързана с
възможността хората да бъдат измамени и да предоставят
несъзнателно и нерегламентирано информация за АИС. Тази атака
не се провежда самостоятелно, защото сама по себе си не може да
достигне целта на атакуващия. Социалният инженеринг е
съпътстваща атака на технически атаки и им осигурява
първоначално необходимата информация. Основните подходи при
провеждането са: просто питане; фалшивата помощ и фалшиви
сайтове, опасни приложения. Противодействието се осъществява
като се разработват и въвеждат строги правила за работа със
системната информация и се извършва обучение и контрол на
служителите.
2.2. Злонамерен програмен код
Злонамереният програмен код, които води до пропадане на
услуга се дели в следните категории: Вируси; Логически бомби и
Троянски коне.
Вирусите и Логическите бомби са разгледани по-горе.
Троянските коне са злонамерен софтуер, който има някаква
официална полезна функционалност, в кода на прикрит злонамерен
код. Когато се стартира троянски кон, за да използва полезната му
функция се изпълнява и другата му прикрита и нерегламентирана
функционалност. Често те са прикрепени към онлайн игри. Могат да
се командват дистанционно, като например "да изпраща файла с
пароли веднъж седмично на определен адрес". Разликата му с
вирусите се състои в технологията на разпространение. Докато
вирусите се разпространяват самостоятелно, троянският кон
разчита да бъде инсталиран от заблудени и примамени от
полезната му функционалност потребители. Чрез троянски коне
обикновено се инсталират: back door, keylogger, логически бомби и
прикрит отдалечен контрол. Също така може да се променят
настройките на ОС и да се получат нерегламентирани привилегии
за работа (напр. нерегламентиран потребител може да получи
привилегии на администратор). Троянският кон е риск за
конфиденциалността,
интегритета
и
достъпността
на
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информацията и при него се използва факта, че е по-лесно да се
преодолее защитата отвътре. Според щетите, които нанасят могат
да се класифицират като: троянски кон позволяващ неоторизиран
отдалечен достъп, изпращащ данни, разрушителен троянски кон,
който изтрива файлове, proxy троянски кон, който използва чужд
компютър, FTP троянски кон, дезактивиращ софтуера за защита,
като антивирусни програми или защитни стени и DoS троянски кон.
Много е трудно да се провери софтуер дали съдържа
злонамерен код, поради което троянският кон може и да не бъде
открит от антивирусен софтуер. Най-сигурната защита е да се
ползва софтуер от надеждни източници, които могат да бъдат
проверени. Лоша практика е да се използва изтеглен от Internet
софтуер.
2.3. Действия на служителите
Действията на служителите, които водят до неправомерен
достъп до информация са измама, кражба и предоставяне на
вътрешна информация.
За противопоставяне на тези заплахи е необходимо да се
предприемат действия за осигуряване на лоялността на
служителите, от една страна и осъществяване на контрол, от друга.
Противодействие на заплахите
От технологична гледна точка противодействието на
компютърните престъпления в повечето случай не може да се
разграничи от действията срещу случайни или непреднамерени
фактори.
Всъщност, действията за постигане на
информационна сигурност са насочени към т.н. “уязвимости“ на
информационните системи.
Уязвимостта може да се използва преднамерено или
непреднамерено
за неблагоприятно въздействие върху
организацията на операциите, информационните активи или
персонала.
Технологичните направления за борба със заплахите:
1. Предотвратяване на грешки – как да не се допусне
появяването или въвеждането на грешки;
2. Издръжливост на грешки – как да се осигури
непрекъсваемост и правилност на услугата, въпреки появяването
на грешка;
3. Отстраняване на грешки – как да се намали тежестта на
грешките;
4. Прогнозиране на грешки – как да се прецени наличието,
създаването и последиците от грешките.
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ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Колко вида заплахи за информационната сигурност
познавате според ISO?
•
Как
си
обяснявате
информационната сигурност?

понятието

заплаха

•

Каква е разликата между заплаха и уязвимост?

•

Кои са източниците на уязвимост?

•

Обяснете същността на атаките DDoS и DoS?

•

Обяснете атаката Buffer Overflow?

•

Каквo представляват червеите?

•
вируси?

за

Каква е разликата между полиморфни и неполиморфни

•
Кои са основните подходи за откриване на вируси от
антивирусните инструменти?
•

Каква е разликата между вирус и червей?
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3. Анализ и оценка на неприемливите
рискове за информационната сигурност на
Република България
❖ Лекция – дискусия, в която се разглеждат основните понятия за
анализ и управление на риска от теорията за информационната
сигурност.
❖ Дискусия за неприемливите рискове за информационната сигурност
на Република България.

Н

еприемливите рискове за информационната сигурност
са тези, които заплашват важни информационни
активи на страната и бизнеса. С масираното навлизане
на информационните технологии във всички сфери на общественоикономическия живот и със заявяването на амбиция за изграждане
на
електронно
правителство
основното
значение
на
информационната сигурност се измества към сигурността на
автоматизираните информационни системи (АИС). Основният
въпрос е, доколко АИС на държавата са способни да поддържат в
работоспособно състояние електронните си услуги и може ли да
защити информацията си от неправомерен достъп? За определяне
на качествата на АИС по отношение на сигурността ѝ от найвероятните заплахи, се извършва анализ на рисковете. На негова
база се определят защитаваните компоненти на АИС и заплахите за
тях. Качеството на анализа и управлението на риска е от
определящо значение за ефективността на проектираната защита
за информационната сигурност.

Основни понятия
Рискът е вероятността за настъпване в определен период от
време на събитие, оказващо негативно въздействие върху АИС или
мрежа46. Той е възможност (измерена количествено чрез
вероятност) за реализация на заплаха, т.е. възможност да се
Рискове за интересите на Република България в областта на защитата на
класифицираната информация, Държавна комисия по сигурността на
информацията, http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/5DB28C7E-7B2B-4DBE-894D759B7329D913/0/Riskove_za_za6itata_na_KI.pdf [Прегледан на 02.09.2017г.]
46
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използва уязвимостта на АИС или мрежа, за да се компрометира в
някаква степен нейната сигурност47. С други думи рискът е
потенциална възможност дадена заплаха да се осъществи, като се
експлоатира уязвимостта, за да се причини вреда. Той e
вероятностна величина (PR) и като такава, стойността му е в
диапазона [0,1], граничните състояния са 0 - невъзможно е да се
случи и 1 - задължително се случва.
Поради това рисковете се групират в следните типове:
•
Риск за физическа повреда при бедствия и аварии;
•
Рискове произтичащи от служителите (измама, саботаж,
неправилна употреба на информацията, кражба, нерегламентирано
предоставяне на вътрешна информация, тенденциозно разрушаване
на данните);
•
Риск от вътрешни и външни атаки;
•
Риск от загуба на информация в резултат на грешки в
системния и приложен софтуер.
Най-често рискът се свързва с неопределеността и
несигурността относно получаването на резултати от определени
действия. Измерването на тази степен на несигурност се нарича
оценка на риска. Тя е процес на определяне на приоритетите в
управлението на риска чрез оценяване и сравняване на нивото на
риска спрямо предварително определени стандарти, целево
(приемливо) ниво на риска или други критерии48.

Раздел II на гл. 4 на Наредба за задължителните общи условия за сигурност
на автоматизираните информационни системи или мрежи.
48 Калчев, К. Измерване на параметри в системите за киберсигурност, Военна
академия „Г. С. Раковски“ 2018
47
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Фиг. 19. Оценка на риска
Възможните резултати за всеки конкретен риск са:
елиминиране на риска, предотвратяване загубата на физически и
информационни ресурси, ограничаване загубата на физически и
информационни ресурси до приемливо ниво или приемане на риска
при малка загуба49.
Анализът на риска включва:
• Откриване и идентифициране на риска;
• Определяне на вероятността;
• Определяне на възможната вреда от риска (на базата на
познанията, които имаме);
Управлението на риска включва:
• Анализ на риска;
• Намаляване на риска до допустимо ниво;
• Задържане на риска на допустимото ниво.

Матеев, М. Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни решения,
"Стопанство”, С., 2000 г., Стр. 8;
49
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Анализ на риска
Анализ на риска – това е възможността да получаваме
информация как работят нашите контроли за сигурност50.
Процес на анализа на риска
Анализът на риска започва с откриването и идентифицирането
му. В тази фаза, на базата на откритите уязвимост на АИС, се прави
списък на рисковете. Един риск може да съответства на една или
няколко уязвимости или на една уязвимост да съответстват
няколко риска.
В следващата фаза се дава количествената стойност на риска т.
е. определя се PRi .
Определяне на възможната вреда от риска. За да се даде
количествена стойност на вредата е необходимо да се определят
засегнатите информационни и неинформационни активи и тяхната
стойност. Стойността на информационните активи е сума от:
• Цената на придобитата и разработена информация;
• Цената за поддръжка и защита;
• Стойност на информацията за собствениците и легалните
потребители;
• Стойност на информацията за конкурентите;
• Цена на интелектуалната собственост;
• Разходите за възстановяване на загубената информация;
• Загубите
от
намалената
продуктивност,
ако
информацията не е достъпна;
• Последиците, ако информацията е компрометирана.
Стойността на неинформационните активи на АИС се определя
от:
• Цената за закупуване на ново оборудване;
• Стойността на ремонта на повреденото оборудване.
При анализ на риска се попълва следната таблица:

50

ISO/IEC 27005
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Описание на риска
1. Повреда на сървър

Възможен ефект
1. Загуба на достъп до данните
и услугите.
2. Загуба на данни

2. Заразяване с вируси
и троянски коне

Възм. вреда
(лв.)

Вероятност
Р (0 – 1)

50000
0.25
700000

1. Загуба на достъп до данните.

50000

2. Загуба на данни.

700000

3. Компрометиране на данни

400000

0.50

Таблица 2: Анализ на риска
Анализът на риска е важна стъпка от процеса на проектиране
на защитена АИС. За уязвимост при проектиране говорим, когато
системата не е проектирана добре и е уязвима от една или повече
заплахи. Има възможност системата да е добре проектирана, но да е
лошо внедрена, тогава е налице уязвимост при въвеждане в
експлоатация.
Типове анализ на риска
Съществуват два типа анализ на риска:
• Количествен анализ на риска;
• Качествен анализ на риска.
Целта на количествения анализ на риска е да се даде
количествена стойност на риска. Обикновено в пари се изчислява
цената на засегнатите активи. В случаите, когато за определяне
стойността на риска използваме качествени показатели, като
човешки живот, национална сигурност и др., правим качествен
анализ. Той се обосновава с относителни стойности и се извършва с
индиректни механизми като експертно мнение, опит и интуиция.
Добра практика е да се стремим да използваме количествения
метод. Той е по-обективен, защото се базира на изчисления,
предоставящи цена/полза анализ. При качествения, обективността
зависи от възможността за разбиране на комплексни процеси и
съобразяване на сценарии и варианти, т. е. от персоналните
качества и квалификация.
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За анализ на риска и определяне на адекватни мерки за
противодействие се сформира екип от специалисти по физическа,
персонална, документална, компютърна, комуникационна и
криптографска сигурност и по защита от електромагнитни
излъчвания. В този екип могат да се привличат и представители на
проектантите. За сложни АИС или мрежи при възможност се
използват автоматизирани средства за оценка на риска.

Управление на риска
Управлението на риска се състои в подбора и внедряването на
мерки, с които той да бъде намален до допустимо ниво и задържан
на това ниво51.
На практика те се изчисляват, както е показно в таблицата
по-долу.
Описание на
Възможен ефект
риска
1. Повреда на 1. Загуба на достъп
сървър
до данните и
услугите.
2. Загуба на данни
2.Заразяване с 1. Загуба на достъп
вируси
и
до данните.
троянски коне
2. Загуба на данни.

Възм.
вреда
(лв.)

ВероятПревантивни и
Стойност
ност
възстановителни
защитата
(контра) мерки
Р (0 – 1)

Р (0 – 1)

Резерв (огледален Около
20000
сървър)
еднократно.

50000
0.25

0.05

700000
Архивни копия
50000

700000 0.50
3. Компрометиране
на данни

Допустина мо ниво

400000

Около 1000 за г.

Въвеждане
антивирусен
софтуер

на Около 5000 едн.

Въвеждане
защитна стена

на

Около 1000 за г.
0.10
Около
еднокр.

5000

Таблица 3: Управление на риска
Попълването на горепосочената таблица е етап от
проектирането и изграждането на подсистемата за сигурност.
Изборът на контра-мерки за риска става по следните параметри:

51

ISO/IEC 27005
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• Ефективност на противодействие на риска;
• Влияние върху продуктивността на АИС;
• Цена на средствата за защита;
• Съвместимост с другите елементи на АИС;
• Стойност на проектирането и тестването;
• Цена на внедряването;
• Изисквания за поддръжка и възстановяване;
• Стойност при употреба.
Ефективността на противодействие на риска показва дали
мярката ограничава риска до допустимото ниво.
Дали взетата мярка не нарушава функционалността на АИС
(дилемата
СИГУРНОСТ-ПРОДУКТИВНОСТ)
се
определя
от
параметъра “Влияние върху продуктивността на АИС”.
Тъй като е възможно да се приложат различни мерки за
ограничаване на риска, с употреба на различни средства за защита,
е необходимо при избора да се вземе предвид и цената.
Ако определената мярка за ограничаване на риска изисква
средства за защита, несъвместими с останалите елементи на АИС, то
тя е невъзможно да бъде технически приложена.
Стойността на проектирането и тестването, цената на
внедряването, изискванията за поддръжка и възстановяване, и
стойността при употреба са финансови параметри, които често се
пренебрегват при вземане на решение по сигурността на АИС, но в
последствие се оказва, че провалят внедряването и употребата на
внедрената мярка.
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Приетите мерки за ограничаване на риска определят вида на
подсистемата за информационна сигурност на АИС. Те трябва да
осигуряват следните изисквания към защитата:
• Мобилност;
• Унифицираност;
• Минималност на привилегиите;
• Самостоятелност;
• Гъвкавост;
• Минималност на човешкото участие;
• Възможност за ъпгрейд;
• Възможност за контрол;
• Проверимост;
• Безкомпромисност;
• Приложимост;
• Употребимост.
При внедряване на средствата за защита на определената
мярка за ограничаване на риска те не трябва да оказват влияние
върху действието на другите елементи на АИС. Това изискване се
нарича мобилност, защото ако е спазено, може да се
включват/изключват средства за защита без да се нарушава
работата на АИС.
Унифицираността е изискване, обуславящо употребата на
стандарти и унифицирани механизми за защита.
Минималност на привилегиите изисква да не се дават излишни
привилегии/права за работа с АИС. Всеки потребител получава
единствено тези, които са му необходими за изпълнение на
служебните задължения.
Самостоятелността е изискване към средствата за защита да
функционират пълноценно при минимална зависимост от
останалите елементи на подсистемата за информационна сигурност
на АИС и другите, не касаещи ги, елементи на АИС.
Внедрените средствата за защита трябва да могат да се
конфигурират подходящо за всяка специфична необходимост. Това
изискване се нарича гъвкавост.
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За да се избегне влиянието на субективния фактор при
защитата на АИС и възможността за човешка грешка, е въведено
изискването “Минималност на човешкото участие”.
При внедряване на средства за защита е необходимо да се вземе
под внимание възможността за лесно преминаване към следващи
версии, т. е. възможността за ъпгрейд.
Възможността за контрол позволява да се проследява
коректната употреба на внедрените средства за защита.
Възможността за проверка на състоянието на внедрените
средства за защита, чрез тестване, е изискването за проверяемост.
За да не се доведе до появата на нови уязвимости на АИС при
внедряването на определените средства за защита, е въведено
изискването за безкомпромисност.
Приложимостта и употребимостта са изисквания, касаещи
съответно възможността за прилагане на внедрените средства за
защита и лесната им употреба.
Дейността по управление на риска се състои в това да се оцени
неговия размер, да се изготвят мерки за намаляването му и да се
придобие увереност, че рискът е ограничен до приемливи размери.
В първата фаза всеки член на комисията идентифицира
рисковете, които могат да бъдат срещнати при изпълнение на
проекта, след което се определя въздействието на всяка отделна
заплаха. Целесъобразно е да се определят не само самите заплахи,
но и източниците им. Това може да помогне при избора на
допълнителни средства за защита. След идентификацията на
заплахите е необходимо да се оцени вероятността за
осъществяването им. Може да се изчисли процент или да се
използва тристепенна скала: ниска, средна и висока вероятност,
както и потенциалния размер на щетите.
Ръководителите трябва да намерят баланса между
провеждането на организационната дейност и взаимодействието с
обкръжаващата среда, като се елиминира излишния риск. По време
на извършване на тези „дейности ръководителите постоянно
оценяват възможните заплахи и преценяват ефективността на
осъществявания контрол. По този начин се осигурява и
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необходимата база за процеса на обучение на целия персонал.
За премахването на слабости, създаващи реална опасност за
сигурността, съществуват механизми с различна степен на
ефективност. Например, ако има голяма опасност от
нерегламентиран достъп може да се задължат потребителите да
избират дълги пароли, да задействат програма за генериране на
пароли, или да бъде внедрена интегрирана система за
автентификация на основата на интелигентни карти.
Оценявайки стойността на защитните мерки, е необходимо да
се отчитат не само средствата за закупуването на оборудването и
програмите, но и разходите за внедряване, поддръжка, обучение и
преквалификация на персонала. Ако по този показател новото
средство се окаже икономически изгодно, може да бъде допуснато
за по-нататъшно разглеждане.

Табл. 4 Оценка на рисково събитие (Kurri, н.д.).
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Произтичащите рискове и заплахи за националната
сигурност на страната са очертани в националната отбранителна
стратегия52 и в доклада за състоянието на националната сигурност
на Министерският съвет, които посочват, че са налице
интензивните чуждестранни опити за разширяване сферата на
влияние в икономическото, културното и информационното
пространство на България53. Риск идва и с това, че държавата все
повече разчита на интернет, като канал за предоставяне на
информация и услуги на гражданите и бизнеса, както и за
прозрачен и широк контакт с обществото. Според едно италианско
проучване колкото по-високо е нивото на информатизация на
населението на дадена страна, толкова по-използвано е интернет
пространството от нейните граждани и толкова по-висока е
уязвимостта на държавата54.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Какво представлява риска за информационната
сигурност?
•
Какво включва анализа на риска?
•
Колко елемента има упралвението на риска?
•
На какви типове се разделят рисковете?
•
Избройте видовете анализ на риска?

Национална отбранителна стратегия. София: Министерски съвет на
Република България, 2016
53 Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България
през 2016 г. София: Министерски съвет на Република България, 2017
54 Montagnese, А. Impact of Social Media on National Security. Roma: Centro Militare
di Studi Strategici, 2012
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4. Аспекти на информационната сигурност и
методи за нейното осигуряване.
Лекцията разглежда аспектите на информационната сигурност и
възникналите от тях методи за нейното осигуряване.
❖ Мерките за налагане на информационната сигурност;
❖ Държавната политика и системите за гарантиране на
информационната сигурност.

А

ко разгледаме внимателно възможните сфери на
конфронтация и петте бойни полета, навсякъде може да се
види присъствието на информационния компонент.
Позовавайки се на описаните вече определения и методи за
мрежова конфронтация, се вижда, че съвременните информационни
конфликти се основават на високотехнологични мрежови средства,
специални манипулации на предоставяното съдържание, набор от
социалнопсихологически инструменти и техники, използвани за
имплицитно въздействие на индивиди или групи хора. Моделът на
„Изследователската програма за командване и управление към
Министерството на отбраната на САЩ“ разделя информационната
сфера на три домейна: физически, информационен и когнитивен55.
Оригиналният документ56 помага да се разбере процеса на
планиране
в
информационната
епоха,
информационното
превъзходство, мрежово-центричната война. Целта е да се развият
военни способности, свързани с мисията. Трите домейна, посочени
по-горе са домейните, в които се случва т.нар C3I (Command, Control,
Communications and Intelligence) или комавдване, контрол,
комуникации и разузнаване. Тези три домейна определят как
информацията влияе върху способността за извършване на военни
операции.

Димов, Петко. Приложение на уеб технологиите за защита на националната
сигурност. София: Диомира, 2018.
56 Alberts, David, John Garstka, Richard Hayes, David Signori, Understanding
Information Age Warfare, August 2001, CCRP, Library of Congress,
http://www.dodccrp.org/files/ncw_report/report/UIAW.pdf
[прегледан
25.02.2021]
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Фиг. 20. Трите домейна
Източник: p.11, Fig.2 The domains, ch.2 “The Language of Information Age Warfare” in Alberts, David,
John Garstka, Richard Hayes, David Signori, Understanding Information Age Warfare, August 2001,
CCRP, Library of Congress, http://www.dodccrp.org/files/ncw_report/report/UIAW.pdf

Физическият домейн е мястото, където съществува
ситуацията, на която военните искат да повлияят. Там се случват
маневрите, там са комуникационните мрежи. Бойната мощ в тоди
домейн се измерва със степен на леталност и оцеляване.
Информационният домейн е където информацията се създава,
манипулира и споделя, където се осъществява предаване на
информация за командване и контрол. Не цялата информация тук е
истина. От този домейн се започва в борбата за информационно
превъзходство.
Когнитивният домейн са умовете на участниците. Тук е
мястото на възприятията, осъзнаването, разбирането, ценностите и
като техен резултат се вземат решения. Това е домейна на
нематериалното-лидерство, морал, ниво на обучение и тренировка,
обществено мнение, ситуационна осведоменост. Това е домейна,
където се осъществява разбирането на намеренията на командира,
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доктрина, тактика, техники, процедури. Характеристиките на този
домейн са трудно измерими.
За целите на учебното съдържание по информационна
сигурност, физическият аспект е сферата в която са разположени
физическите елементи на информационните системи, като мрежи,
цифрови технологии и телекомуникации, които ги свързват. Тук
информацията се възприема като сигнали, които могат да се
приемат и предават от различни технологични устройства, като
мрежи, компютърни системи, мобилни комуникации, телевизия,
радио, сателитни комуникации и т.н.57. Основните процеси са
трансфер, обработка и съхранение на данни в мрежата58. Тук е
светът на хакерите, светът на базите данни, светът на високите
технологии и т.н. Този аспект на информационната сигурност може
да се нарича още „киберсигурност“ на която се влияе предимно с
високотехнологични инструменти.

Kluban, O. M., Kurban, O. V., Lyubovec, G. V. Suchasni komunikacijno-kontentni
procesy v bezpekovij sferi. Kyyiv: VIKNU, 2016
58 Kluban, O. M., Kurban, O. V., Lyubovec, G. V. Suchasni komunikacijno-kontentni
procesy v bezpekovij sferi. Kyyiv: VIKNU, 2016
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Аспекти на информационната сфера
Физически домейн
(мрежова сигурност)

Информационен
(сигурност на
съдържанието)

Интернет
мрежи

SEO

Мобилни
комуникации

SMM

Сателитни
комуникации

PPC

Онлайн
телевизия

ORM

Когнитивен
(поведенческа
сигурност)

Инструменти
за
правоприлаган
е
Социална
психология,
Big Data
Приложна
психология и
НЛП

Хакери и
кракери

Онлайн
радио

АСУ

AI, IoT

SEO – оптимизация за търсещи машини, SMM -управление на социалните медии,
PPC – платена реклама, ORM – управление на онлайн репутацията, AI- изкуствен интелект,
IoT- интернет на нещата, НЛП- невро-лингвистичното програмиране, Big Data.

Фиг.21: Аспекти на информационната сфера59

Димов. П. Приложение на уеб технологиите за защита на националната
сигурност. Диомира, стр. 66
59
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Мрежовата сигурност като физически аспект на
информационната сигурност е необходима, за да осъществи
поверителност, цялостност, достъпност и проверка за автентичност
на мрежите.60 Тя се определя главно като гарантиране на
поверителността на мрежовия трафик (например, чрез прилагане
на различни криптографски методи, които не позволяват неговото
подслушване, eavesdropping), запазване на неговата достоверност
(от фалшифициране на обменяните данни или на техния изпращач),
контрол върху съдържанието му с цел противодействие срещу
разпространението на вредителски код, както и обезпечаване на
достъпност на мрежовите ресурси срещу опити чрез изкуствено
изчерпване на инсталирания капацитет да се отнеме възможността
за използване или предоставяне на определени услуги.
В други случаи по-голямо внимание се отделя на сигурността
на самите компютърни системи и това се нарича компютърна
сигурност.
Информационният аспект e този в който информацията се
създава, обработва и споделя, като съдържание. Тук изпращачите и
получателите на информация са хора, които лесно могат да
манипулират информационните послания и управленски решения.
Това е информацията, която срещаме всеки ден, като потребители
или автори в уебсайтовете и социалните мрежи под формата на
текстове, видео, аудио съобщения и др. Този аспект на
информационната сигурност може да се нарича още „сигурност на
съдържанието“ и използва технологии за манипулиране на
съдържанието, които включват оптимизация на сайтове за
търсещите машини SEO, управление на социални медии SMM,
контекстна и платена реклама PPC, управление на онлайн
репутацията, хакерски атаки и други дейности изискващи
експертен персонал.
Автоматизираните
информационни
системи
(АИС),
Интернет на нещата (IoT) и изкуственият интелект (AI) могат да
се отнасят както към физическият домейн, така и към
информационния домейн.

Стр. 34-36 от гл.1 „Преглед на сигурността” в Основи на мрежовата сигурност,
Швета Базин, Дуо Дизайн ООД, 2004
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Поведенческият аспект на информационната сигурност се
развива в когнитивната област на човешките умовете
и
колективното поведение61. Тук информацията е важна не като
сигнал или съдържание, а като причина за практически човешки
действия62. Състои се от нематериални неща като лидерство, морал,
сплотеност на подразделенията, ниво на подготовка, осъзнаване на
обстановката и обществено мнение. Това е свят на нормативните и
психо-социалните техники, социалната психология, приложната
психология и невро-лингвистично програмиране, които влияят на
поведението и комуникационните процеси на социалните групи
или индивидите, светът на действията и може да се нарече още
„поведенческата сигурност“63. Към него може да се причислят и
анализа на голямо количество данни (Big Data), които обогатяват
изследванията в социалните науки и получаването на нова
информация.64
В следствие на трите аспекта се формират и три вида мерки за
налагане на информационната сигурност.

Мерки за налагане на информационната
сигурност
Физическите
мерки
са
част
от
корпоративната
информационна сигурност и включват мониторинга и контрола на
работната среда65. При оценка на физическата уязвимост се вземат
предвид четири основни области: сгради, компютърни устройства и
мрежи, софтуер, документи, архиви и оборудване. Контролът на
David S. Alberts., John J. Garstka, Richard E. Hayes, David A. Signori,
Understanding Information Age Warfare, DoD Command and Control Research
Program. Washington D.C., August 2001, рp. 10-14.
62 Kluban, O. M., Kurban, O. V., Lyubovec, G. V. Suchasni komunikacijno-kontentni
procesy v bezpekovij sferi. Kyyiv: VIKNU, 2016
63 David S. Alberts., John J. Garstka, Richard E. Hayes, and David A. Signori,
“Understanding Information Age Warfare, DoD Command and Control Research
Program, Washington D.C., August 2001, p. 10-14.
64 ch.1 Big Data in Computational Social Sciences and Humanities: An Introduction,
Shu-Heng Chen and Tina Yu in Big Data in Computational Social Science and
Humanities, Editors: Chen, Shu-Heng (Ed.), Springer, 2018
65 Ch. 34 Physical Security, p.789-801 in Information Security, The Complete
Reference, Mark Rhodes-Ousley, 2nd edition, 2013 by The McGraw-Hill Companies,
https://www.pdfdrive.com/information-security-the-complete-referencee31242056.html
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достъпа, видео наблюдение, алармена инсталация, системи за
противопожарна охрана, заграждания и жива охрана са пример за
такива мерки.
Физическа сигурност е да се предотврати нерегламентиран
физически достъп до хардуера и софтуера и той да се предпази от
екстремални температури, влага, пожар или други вредни
влияния66. Контрол на достъпа може да се осъществи чрез
биометрия (разчитане на отпечатъци, ирис, ретина, длан, глас,
подпис), карти за достъп, пазачи, катинари, електронен мониторинг
(камери), аларми и сензори за движение. Особено важно е противопожарната система да има три възможност за засичане на пожар:
термално засичане чрез топлинен сензор, засичане на дим и пламък.
Физическата сигурност включва и мерки срещу прихващането на
данни, за което има три метода: пряко наблюдение, прихващане на
предавани данни през интернет и електромагнитно прихващане
т.е. данни на електромагнитна радиация (EMR).
Периметър на физическа
сигурност
Контрол на физическия достъп
Защитени офиси, стаи и
устройства
Защита от външни заплахи и
заплахи от околната среда
Работа в защитени зони
Публичен достъп, зони за
доставки и зареждане
Таблица 5: Защитени зони67

Защита с физически преградибариери, четци на карти, охрана
Да не се допускат неоторизирани
лица
Физическа защита
Пожар, наводнение,
земетресение, взрив, граждански
вълнения и др.
Физическа защита и указания
Изолиране на точките на достъп

Ch.9 Physical Security, p.501-536 in Principles of Information Security, 6th
edition, Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, 2018 Cengage Learning,
https://www.pdfdrive.com/principles-of-information-security-e158355751.html
67 Източник: Стр. 264-265-Физическа сигурност и защита на заобикалящата
среда в Управление на информационната сигурност, Учебно пособие, проф.
Цветан Семерджиев, Софттрейд, София 2007
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Всичко това налага информацията и средствата за обработка
на информация да бъдат защитени, чрез изграждане на зони за
сигурност.68 Освен това самото оборудване също трябва да е
защитено от аварии със средства за пожар, кабелната мрежа да е
защитена от подслушване и повреда, да е подсигурена поддръжката
на оборудването, което не трябва да се изнася или унищожава без
разрешение.
Логически
(технически)
мерки,
които
включват
използването на софтуер, мониторинг и контрол на достъп до
информацията и компютърните системи. Примери за това са
пароли, антивирусен софтуер, защитни стени, контроли за достъп
(кой до коя папка/файл има достъп), криптиране и други.
Важен логически контрол са ограничените права при
използване на компютърна система. Чрез ограничаване на правата
на всеки потребител, програма или системен процес се предоставят
само необходимите права за изпълнение на определените задачи.
Пример за нарушаването на този принцип е използването на
компютър за всекидневни задачи с администраторски права.
Административни (правни, организационно-технически,
икономически и процедурни) мерки, които включват узаконени
политики, процедури, стандарти и указания. Те информират
персонала, какво трябва и какво не трябва да прави при
всекидневната работа. Нормативната база и регулации също са тип
административно-правни мерки. Тези мерки формират базата за
техническите и физическите мерки, като контрол на системата за
информационна сигурност, управление на критичните приложения,
компютърните инсталации и комуникационната инфраструктура.

Стр.105-112-Физическа сигурност и сигурност на околната среда в
Управление на информационната сигурност, Учебно пособие, проф. Цветан
Семерджиев, Софттрейд, София 2007
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Фиг. 22: Осигуряване на информационната сигурност
Източник: https://www.tuj.asenevtsi.com/Sec2009/Sec01.htm

•
Правните методи включват създаването и въвеждането
в практиката на юридически нормативни актове (законови и
подзаконови), регламентиращи отношенията в информационната
сфера, и ненормативни методически документи.
•
Организационно-техническите методи за гарантиране
на информационна сигурност са създаване и усъвършенстване на
организацията в тази област, чрез лицензиране на дейността на
организациите и атестиране на обектите за информация.
•
Икономическите
методи
за
гарантиране
на
информационната сигурност включват разработване на целеви
програми в тази област и определяне на реда за финансирането им.

Държавна политика и система за гарантиране на
информационната сигурност
Информационната сигурност е основна съставяща на
националната сигурност и влияе върху защитеността на
държавните интереси в различните области на обществената
активност, затова в държавата наред с общите методи за налагане
на информационната сигурност, могат да се използват специфични
методи и форми. Особен интерес представлява защитата на
класифицираната
информация,
държавната
тайна,
информационните системи на органите на изпълнителната власт,
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съдебните органи, информационните системи за стратегическото
ръководство на въоръжените сили, информационните системи на
финансовата и данъчната система, контрола на средствата за
масова информация, разпространяване на дезинформация за
държавната политика.
В процеса на осъществяване на функциите и гарантиране на
информационна сигурност държавата провежда анализ и
прогнозиране на заплахите в областта на информационната
сигурност и разработва мерки за нейното гарантиране. Организира
дейността на законодателните и изпълнителните органи на
държавната власт за реализиране на комплекс от мерки, насочени
към предотвратяване на, отблъскване и неутрализиране на
заплахите за информационна сигурност.
Първостепенни
мероприятия
за
осъществяване
на
държавната политика за гарантиране на информационната
сигурност са разработване и внедряване на механизми за правните
норми, регулиращи отношенията в информационната сфера, както
и подготвяне на Програма за правно осигуряване на
информационната сигурност. Разработване и реализиране на
стратегията “електронно правителство” за повишаване на
ефективността на държавното ръководство и на дейността на
държавните средства за масово осведомяване за осъществяване на
държавната информационна политика.
Основните функции на системата за гарантиране на
информационна сигурност са:
•
Определяне и поддържане на баланса между потребностите
на гражданите, обществото и държавата за свободен обмен на
информация и необходимите ограничения за разпространяването
й;
•
Оценяване на състоянието на информационна сигурност,
откриване източниците на външните и вътрешните заплахи,
определяне приоритетните направления за предотвратяване,
отблъскване и неутрализиране на тези заплахи;
•
Контрол над дейността на държавните органи и органите на
местното самоуправление, държавните и междуведомствените
комисии, участващи в решаването на задачите за гарантиране на
информационна сигурност;
•
Провеждане на единна техническа политика за гарантиране
на информационната сигурност;
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Защита на държавните информационни ресурси – преди
всичко на държавните органи, органите на местното
самоуправление и в предприятията на отбранителния комплекс;
•
Усъвършенстване и развитие на системата за подготовка на
кадри, използвани в областта на информационната сигурност;
•
Осъществяване на ефикасно международно сътрудничество
за гарантиране на информационната сигурност с отчитане на
националните приоритети и защитата на националните интереси в
международните организации;
Системата за гарантиране на информационната сигурност
на Република България е част от цялостната система за национална
сигурност. Тя се изгражда в съответствие с Конституцията и
законите на страната, които определят правомощията в сферата на
информационната
сигурност.
Основните
елементи
на
организационната система за гарантиране информационната
сигурност на Република България са Народното събрание,
президентът, Консултативният съвет за национална сигурност,
Министерският съвет, Съветът по сигурността към Министерският
съвет, органите на изпълнителната и съдебната власт,
междуведомствените комисии, органите за органите на местното
самоуправление, недържавните обществени организации и
граждани, които в съответствие със законодателството участват в
решаването на всички задачи в тази област.
Народното събрание изгражда законодателната база на
системата за информационната сигурност; определя приоритетните
направления за работа по изграждане и развиване на системата за
информационна сигурност. В рамките на парламентарния контрол
и чрез своята постоянна Комисия по външната политика, отбрана и
сигурност оценява законосъобразността на работата на
изпълнителната власт и ефективността на използването но
ресурсите за гарантиране информационната сигурност на страната;
чрез Комисията по външна политика , отбрана и сигурност и/ или
Комисията по европейска интеграция контролира изпълнителната
власт в областта на външните аспекти на информационната
сигурност.
Президентът на Република България като върховен
главнокомандващ на въоръжените сили в рамките на своите
конституционни правомощия утвърждава стратегическите планове
за действие на въоръжените сили в условия на информационни
•
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конфликти, кризи и война; оглавява Консултативния съвет за
национална сигурност, в който се дискутират въпросите на
гарантирането на информационната сигурност на страната,
изискващи широк политически консенсус.
Министерският съвет на Република България с доклад пред
Народното
събрание
ежегодно
посочва
рисковете
за
информационната сигурност и дава оценка за степента на защита
на националните интереси в информационната сфера; разпределя
ресурсите на страната за повишаване на степента на защита на
националните интереси в тази сфера; в рамките на своята
компетенция упражнява правомощията си за обмен на поверителни
сведения със страни и международни организации, с които
България е подписала споразумения за взаимна защита на
поверителна информация.
Съветът на сигурността към Министерския съвет
координира плановете за специалните органи за добиване на
информация за рисковете пред националната сигурност, в частност
рисковете пред информационната сигурност, дава експертна оценка
и прогноза за динамиката на опасностите в информационната
сфера и планира конкретни мерки за неутрализирането им;
разработва и предлага на Министерския съвет годишен доклад за
съставянето на информационната сигурност в страната.
Органите на изпълнителната власт съвместно с органите за
местно самоуправление и с участието на обществени формации и
граждани осъществяват мероприятията и държавните програми за
гарантиране информационната сигурност на страната.
Органите на съдебната власт осъществяват правосъдието по
дела за престъпления, свързани с посегателство върху законните
интереси
на
личността,
обществото
и
държавата
в
информационната сфера; осигурява съдебната защита на граждани
и обществени обединения, чиито права са били нарушени във
връзка с дейността за гарантиране на информационната сигурност.
Междуведомствените и държавните комисии решават в
съответствие с предоставените им пълномощия задачи за
гарантиране информационната сигурност на Република България.
Гарантирането на информационната сигурност е защитеност
на държавата от опити чрез употреба на информационна мощ да се
отнеме информационното й превъзходство в националното
информационно пространство. В рамките на този модел,
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гарантирането на информационната сигурност в информационното
пространство се свежда до постигане и поддържане на
превъзхождащи разлики по всяка фазова координата, при което се
пречи на противниковата страна да направи същото. За целта се
изпълнява поредица от програми, мероприятия и дейности,
произтичащите от изискванията на държавните нормативни
документи и международните договори и спогодби.
Най-общо те се свеждат до:
• изграждане на мрежа за информационна сигурност за
ранно откриване на заплахите, предупреждение и ответна
реакция на враждебни действия в информационното
пространство на страната;
•

въвеждане на ешелонирана отбрана на националното
информационно пространство на стратегическо, оперативно и
тактическо ниво, която създава държавни структури,
нормативни и организационни предпоставки, приема
програми за организационно и техническо изграждане;

•

създаване на информационна мощ с възможности и
готовност за провеждане на информационни операции, с
които да се защити националното информационно
пространство.. Тя се формира и използва в съответствие с
национална доктрина за провеждане на отбранителни или
настъпателни информационни операции в националното
информационно пространство, като целта е надеждно
отразяване на всички опити за политически и културен
диктат.. Информационната мощ може да се използва както за
защита на националната информационна инфраструктура и
ресурси, така и за управление на кризи, възникващите при
природни бедствия, промишлени аварии, екологични
замърсявания.

Ефективното гарантиране на информационната сигурност
е основна функция на системата за национална сигурност. То
изисква:
•
ефикасно
администрация;

структуриране

на

публичната

•
ефективно взаимодействие на законова основа между
държавните институции и/или представителите на гражданското
общество, при стриктно отчитане на върховенството на
действащата конституция и националните интереси;
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•
създаване на научно-методологическа база и
поддържане на активна обществена дискусия по проблемите на
националната информационна сигурност.
•
Ефективното
гарантиране
на
информационната
сигурност се постига чрез:
•
усъвършенстване информационното осигуряване на
процеса на реализиране на държавната политика чрез недопускане
на намеса или установяване на технологичен монопол в
изграждането на единната национална система за информационна
сигурност;
•
усъвършенстване на механизма за вземане на
решения в областта на информационната сигурност;
•
законодателно разделяне на компетенциите и
елиминиране на дублиращи и взаимно изключващи се правомощия
по въпросите на информационната сигурност между държавните
институции.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Избройте аспектите на информационната сигурност?
•
Кои са мерките за налагане на информационната
сигурност?
•
Що е физическа сигурност?
•
Какво се включва в осигуряването на информационна
сигурност?
•
Кои са основните функции на системата за гарантиране
на информационна сигурност?
•
Кои са основните елементи на системата за гарантиране
на информационната сигурност на Република България?

84

5. Законодателна, правно-нормативна,
поведенческа и административна рамка на
информационната сигурност.
Лекция, която цели обучаемите да се научат да разпознават:
❖ Международни закони и етика в информационната сигурност;
❖ Политики, стандарти, насоки за информационната сигурност
❖ Стандартите COBIT,серията ISO 27000 и NIST
❖ Регулаторната рамка на информационната сигурност в Република
България

Н

астоящата глава започва с разглеждане на
международните закони и етични принципи в
информационната сигурност, след което се разглеждат
различните политики, стандарти, насоки и процедури по
информационна сигурност.

Международни закони и етика в
информационната сигурност
Разгледани са три международни закона: Конвенцията за
киберпрестъпления на Съвета на Европа, Споразумението за
търговско ориентираните аспекти на правата за интелектуална
собственост /TRIPS/ на СТО и Закон за авторските права в
дигиталното хилядолетие.69
1) Конвенция за киберпрестъпления на Съвета на Европа е
приета през 2001 г. Тя създава международна работна група, която
се стреми да подобри ефективността на международните
разследвания при нарушаване на закони, свързани с технологиите и
да наблюдава различни дейности в интернет. Въвежда контрол при
придобиване на информация от правоприлагащи агенции при
определен тип международни престъпления.
2) Споразумението за търговско ориентираните аспекти на
правата за интелектуална собственост /TRIPS/ осигурява
ch.3 Legal, Ethical, and Professional Issues in Information Security, p.123-169 in
Principles of Information Security, 6th edition, Michael E. Whitman, Herbert J.
Mattord, 2018 Cengage Learning, https://www.pdfdrive.com/principles-ofinformation-security-e158355751.html
69
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минимални нива на защита за интелектуалната собственост в
международен план.
3) Закон за авторските права (DCMA-Digital Millennium
Copyright Act) в дигиталното хилядолетие е американския принос
към международните усилия на Световната организация по
интелектуална собственост /WIPO-World Intellectual Properties
Organization/. Цели да намали влиянието на нарушаването на
авторски права, търговски марки и личната неприкосновеност на
частния живот особено когато са премахнати мерките за защита на
технологичните авторски права. Законът е създаден в отговор на
приемането през 1995г. на Директива 95/46/ЕС от ЕС, която се
отнася до защита на гражданите при обработката на лични данни и
нейната употреба. През юни 2016г. САЩ и ЕС подписват
споразумение, което заема мястото на предишното споразумение,
служи за защита на личните данни на европейските граждани и
позволява сътрудничество при криминални разследвания между
американски и европейски агенции за правоприлагане.
За разлика от медицината и правото, областите на
информационна технология и сигурност нямат обвързващи етични
кодове.70 Вместо това професионалните асоциации като ACM
/Association for Computing Machinery/- американската асоциация за
изчислителни машини и ISSA /Information Systems Security
Association/ -асоциацията по сигурност на информационните
системи както и сертифициращите агенции като (ISC)2
/International Information System Security Certification Consortium/международен консорциум по сертифициране по сигурност на
информационните системи и ISACA /Information System Audit and
Control Association/-асоциацията по одит и контрол на
информационните системи, поддържат етични кодове за поведение
на техните членове.
Тези професионални организации могат да предписват етично
поведение, но нямат властта да осъждат нарушителите. Много от
етичните правила в информационната сигурност са засегнати в
Десетте заповеди на компютърната етика, създадени от Института
по компютърна етика. Те са:
ch.3 Legal, Ethical, and Professional Issues in Information Security, p.123-169 in
Principles of Information Security, 6th edition, Michael E. Whitman, Herbert J.
Mattord, 2018 Cengage Learning, https://www.pdfdrive.com/principles-ofinformation-security-e158355751.html
70
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1) да не се използва компютъра във вреда на други хора,
2) да не се извършва намеса в работата на други хора,
3) да не се рови във файловете на други хора,
4) да не се използва компютър за кражба,
5) да не се използва компютър за лъжесвидетелстване,
6) да не се копира или използва лицензиран софтуер, за който
не е платено,
7) да не се използват компютърни ресурси на други хора без
оторизация или компенсация,
8) да не се присвоява интелектуалния труд на други хора,
9) да се мисли за социалните последствия на програмата,
която се пише или на системата, която се създава,
10) винаги да се използва компютъра по начин, който зачита и
уважава другите хора.
В различните култури има различни етични стандарти.
Например азиатските традиции на колективна собственост
приличат на софтуерно пиратство и са в конфликт със западната
култура. Около 90% от софтуера е създаден в САЩ, а според
изследване на Алианса за бизнес софтуер от 2016г., през 2015г. 39%
от софтуера инсталиран глобално на компютрите не е лицензиран.
Нарушаването на софтуерните лицензи или пиратство както и
незаконното използване на системата под формата на вируси или
хакерство са сред най-честите престъпления. За да се развие
образованието, свързано с компютърната етика се използват
сценарии за изучаване на компютърната етика, при които се
задават въпроси кое поведение е правилно и кое не.
Има три универсални причини за неетично и незаконно
поведение:
1) невежество,
2) случайност и
3) злонамереност.
Образованост в тази насока се постига чрез професионалните
организации.

Политики, стандарти, насоки, процедури
Политиката по сигурност се определя като твърдение на
високо ниво относно организационните цели и общите средства за
тяхното постигане във връзка със защитата на авоарите на
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организацията.71 Тази политика е кратка и никога не казва как да се
постигнат целите. Тъй като е написана на високо ниво,
организациите трябва да разработват стандарти, насоки и
процедури, които да предлагат методи за прилагане на политиката
и се съобразяват с бизнес целите и мисията на организацията.
Международната организация по стандартизация е основана
през 1947 г. и е федерация от органи по национални стандарти от
приблизително 100 държави. Сред стандартите тя насърчава и
референтен модел за протоколите за комуникация наречен OSI
(Open Systems Interconnection) или взаимовръзка на отворените
системи. През 2000г. се публикува и нов стандарт по
информационна сигурност ISO 17799. ISO не е съкращение, а идва от
гръцкото „isos”, което значи „равен”. ISO е краткото означение на
международната организация по стандартизация (International
Organization for Standardization). ISO 17799 осигурява насоки за
системите за управление в информационната сигурност и
насърчава управленска система за защита на информацията,
нейната конфиденциалност и интегритет.
Стандартите, процедурите и насоките осигуряват по-ясна
насока от политиките и дават по-детайлен подход за прилагане на
политиките.

ch.3 Policy Development, p.21-52 in Information Security Policies, Procedures, and
Standards, Guidelines for Effective Information Security Management, Thomas
Peltier, 2002 by CRC Press LLC, USA, https://www.pdfdrive.com/informationsecurity-policies-procedures-and-standards-guidelines-for-effective-informationsecurity-management-e156635074.html
71
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Фиг.23: Политики, стандарти, насоки и процедури

Източник: p.179 in Principles of Information Security…

Стандартите и насоките специфицират технологиите и
методологиите, които да се използват за осигуряване на системите.
Процедурите са детайлни стъпки, необходими за извършване на
определена задача или процес. Докато стандартите са
задължителни, насоките са пожелателни и посочват алтернатива за
засилване нивата на контрол, където е необходимо. Процедурите са
детайлни стъпки, които подпомагат прилагането на политики,
стандарти и насоки. Стандарти, насоки и процедури осигуряват
гъвкавост и ефективност чрез предлагане на алтернативни подходи
към процеса на изпълнение.
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Фиг.24:Диаграма на политиките
Източник: p.27 in Information Security Policies, Procedures…

Стандартизация в информационната сигурност
Стандарти за информационна сигурност са известни като
доброволни стандарти, рамки или „добри практики”, развити и
публикувани от международно признати организации, в следствие
възприети от професионалистите по информационна сигурност.72
Първите версии на стандартите са създадени главно въз
основа на нуждите на отбраната и са насочени към осигуряване на
секретността на информацията. С развитието на компютърните
технологии и телекомуникациите възникна необходимостта от
създаване на нови стандарти, отразяващи характеристиките на
съвременното
ниво
на
информационните
технологии.
Приложимите международни стандарти са насочени към
прилагането на профили за защита, които са списък на
функционалните
изисквания
за
системи
с
определено
предназначение.
ch.3. Compliance with Standards, Regulations, and Laws-p.65-84 in Information
Security, The Complete Reference, Mark Rhodes-Ousley, 2nd edition, 2013 by The
McGraw-Hill
Companies,
https://www.pdfdrive.com/information-security-thecomplete-reference-e31242056.html
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Основното предназначение на международните стандарти е
да се създаде на междудържавно ниво единна рамка за
разработване на нови и подобряване на съществуващите системи за
качество. Сътрудничеството в областта на стандартизацията има за
цел да приведе в съответствие националната система за
стандартизация с международната. Международните стандарти
нямат статут на задължителни за всички страни-участнички. Всяка
страна по света има право да ги прилага или не. Решението за
прилагането на международния стандарт е свързано главно със
степента на участие на страната в международното разделение на
труда.
Най-известни са:
1)
COBIT /Control Objectives for Information and Related
Technology/- Контролни цели за информационните и свързани
технологии,
2)
ISO /International Organization for Standardization/ 27001
и 27002- Международна организация за стандартизация,
3)
стандарти на NIST /National Institute of Standards and
Technology/-Национален институт за стандарти и технология.

Стандарт COBIT
COBIT се публикува от ISACA /Асоциация за одит и контрол на
информационните системи - широко разпозната, независима
организация за IT управление, която обхваща мрежа от IT
професионалисти от повече от 180 страни. COBIT е общ стандарт по
информационни технологии и се структурира около четири
концептуални области или домейна около т.нар. четири степенен
цикъл на растеж за изграждане и подобряване на услугите
/планиране, извършване, проверка, приспособяване или Plan, Do,
Check, Adjust (PDCA). COBIT надгражда над тези четири области и
добавя пета-управление.

Група международни стандарти 27000
Сериите ISO 27000 осигуряват рамка за развитие на програма
за сигурност във всички етапи на жизнения цикъл. Разделена е на
няколко части, като всяка част предписва серия от дейности, които
са част от фази, съвместими с тези от цикъла PDCA в COBIT.
Te се приемат от Международната организация по
стандартизация — ISO (International Organization for Standardization,
ISO). ISO създаден през 1946 г. от представители на двадесет и пет
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индустриално развитите страни. Обхватът на ISO се отнася до
стандартизацията във всички области, с изключение на
електротехниката и електрониката, които са от компетенциите на
Международната електротехническа комисия (IEC, IEC). В този
случай в наименованието на стандарта се появява съкращението
ISO / IEC.

Фиг. 25. Серия стандарти 27000
Стандартите ISO2700 са така построени, че да окуражават
организации да разглеждат рисковете свързани с тяхната структура
с цел, бъдещо подобряване и разбиране на последиците, от тези
рискове. Анализа на тези рискове, в системата на една организация,
спомага за предприемане на мерки, които да смекчат или
елиминират всякакви негативни резултати в последствие от тях.
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Стандартите се преглеждат от съответните организации и при
необходимост се актуализират на всеки пет години, като новата
версия отменя действието на предишната. За да се постигне
относителна устойчивост на тази наредба и независимост от
цикъла за преразглеждане на стандартите, в наредбата не се
посочват годините на издаване на стандартите.
Стандарт ISO/IEC 17799 е наричан още „Практически кодекс
по управление на информацията” и в него са дефинирани 11
точки за контрол на риска, съдържащи общо 39 вида основни
категории сигурност и една точка, която дефинира оценка и
третиране на риска.73 Стандартът е организиран в 10 основни
раздела, които са: политика на сигурност и защита, защита на
организацията, класификация и контрол на активите, защита на
персонала, физическа и екологична защита, управление на
компютрите и операциите, система за контрол върху достъпа,
разработване и поддържане на системата, непрекъснато бизнес
планиране, съответствие.
Стандарта ISO 27001 се нарича ISMS /Information Security
Management System/- система за управление на информационната
сигурност и се отнася до отговорности на управлението като
определяне на целите, измерване на резултатите и съобразяване с
одита, подобно на понятието „планирай и организирай” на COBIT.
Той представлява списък на изисквания, които са необходими за да
се
сертифицира
дадена
организация
в
областта
на
информационната сигурност.
0.Увод
1.Обхват
2.Нормативни аспекти
3.Термини
4.Структура на стандарта
5.Политика по информационна сигурност
6.Организация на информационната сигурност
7.Сигурност на човешките ресурси
8.Управление на компютърни активи
9.Контрол на достъпа
10.Криптография
Стр.72-75 в Управление на информационната сигурност, Учебно пособие,
проф. Цветан Семерджиев, Софттрейд, София 2007г.
73
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11.Физическа сигурност и сигурност на обкръжаващата среда
12.Операционна сигурност
13.Комуникационна сигурност
14.Придобиване, развитие и поддръжка на системи
15.Доставчици
16. Управление на инциденти по информационна сигурност
17.Управление на бизнес континуитета и аспекти
информационната сигурност
18.Изпълнение
Таблица 6: Структура/съдържание на ISO 27002:2013

на

ISO 27001 има за основна цел да бъде стандарт за придобиване
на сертификати и изграждане на програма по информационна
сигурност.74
Стандарта ISO 27002 са подробно описани контроли по
информационна сигурност, които в идеалния си вариант се движат
от крайния продукт на оценката на риска, изготвена като част от
ISO 27001. Може да се разглежда като набор от добри практики и
всяка организация решава кои да приложи в своята бизнес среда.
Стандартите ISO 27003 осигуряват препоръки и добри
практики за прилагане на контролите по управление на ISMS,
определени от ISO 27001- с други думи как да се предаде
програмата по сигурност. Стандарта ISO 27004 покрива
измерването на ефективността на ISMS, приложена от първите три
стандарта на ISO 27000.
ISO 27004 - измерване и метрика на информационната
сигурност
Стандартът ISO 27005 определя рамката за управление на
риска за информационната сигурност, която може да се използва за
информирани решения в рамките на ISO 27001, водещи до избор на
контроли за ISO 27002. Той е въведен да служи за постигане на
задоволителни резултати при рискови ситуации, свързани със
сигурността на информация в организацията. Целта на този
документ е да идентифицира основни проблеми и решения,

Ch.4 Planning for Security, p. 171-252 in Principles of Information Security, 6th
edition, Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, 2018 Cengage Learning,
https://www.pdfdrive.com/principles-of-information-security-e158355751.html
74
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свързани с управлението на риск, в контекст на информационна
сигурност
Стандартът ISO 27006 осигурява насоки за акредитация за
професионалните организации, издаващи сертификат. И така
рамката на серията стандарти ISO 27000 комбинира популярната
начална оценка на риска с основни контроли за съобразяване с
регулации, както и с контроли, които се считат за добри практики в
информационната сигурност. Примери за контроли, считани за
добри практики са създаването на документ за политиката по
информационна сигурност, разработването на организационен
план с ясно определени отговорности по сигурността, образование
и обучение по сигурност, докладване на инциденти и разработване
на план за възстановяване при бедствия.
ISO 27007- насоки за одит на ISMS, 27008-насоки за одит на
информационната сигурност, 27009-прилагане на ISO/IEC 27001 в
специфични сектори, 27010-управление на информационната
сигурност за комуникации между секторите и организациите,
27011-насоки за управление на информационната сигурност за
телекомуникационни организации, 27013-насоки за интегрирано
прилагане на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1, 27014-управление на
информационната сигурност, 27015-насоки за управление на
информационната сигурност за финансови услуги, 27016управление на информационната сигурност-организационна
икономика, 27017-код на практика за контролите по
информационна сигурност, базирани на ISO/IEC 27002 за облачни
услуги, 27018-код за практика за защита на персоналната
информация в облака, 27019-насоки за управление на
информационната сигурност за обработващи контролни системи,
специфични за енергийната индустрия, 27032-насоки за
киберсигурност, 27033-мрежова сигурност, 27034-сигурност на
приложенията,
27035-управление
на
инцидентите
в
информационната сигурност, 27036-доставчици и информационна
сигурност, 27040-сигурност на паметта и др.
Стандарти за криптиране са от поредицата ISO/IEC 18033
Information technology – Security techniques – Encryption algorithms –
Part 1: General (Информационни технологии – Методи за сигурност –
Алгоритми за криптиране). ISO/IEC 11770– Information technology –
Security techniques – Key management: Framework (Информационни
технологии – Методи за сигурност – Управление на ключовете.
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ISO/IEC 24760– Information technology – Security techniques – A
framework for identity management: Terminology and concepts
(Информационнитехнологии – Методи за сигурност – Рамка за
управление на идентичността).
ISO/IEC 18370-1 – Information
technology – Security techniques – Blind digital signatures – Part 1:
General (Информационни технологии – Методи за сигурност –
Невидими цифрови подписи).
Стандарти за оценка на сигурността са от поредицата
ISO/IEC 15408– Information technology – Security techniques –
Evaluation criteria for IT security (Информационни технологии –
Методи за сигурност – Критерии за оценка на ИТ сигурността).
ISO/IEC 18045 – Information technology – Security techniques –
Methodology for IT security evaluation(Информационни технологии –
Методи за сигурност – Методология за оценка на ИТ сигурността).

Стандарти NIST
Стандарти на NIST са създадени от нерегулаторна агенция на
търговския департамент на САЩ. NIST осигурява набор от
„специални
публикации”
в
подкрепа
на
индустрията,
правителството и академичните организации с последващи добри
практики. Известни са като „серии 800”, които са много специфични
за индивидуални технологии. Пример за технологични стандарти
са: правила за осигуряване на безжични локални мрежи (WLANs),
правила за защита на BIOS, правила за сигурност и защита на
личното пространство при работа с публични облачни технологии,
препоръки за генериране на криптографски ключ, наръчник по
обща сигурност на сървъра, наръчник за защита на
конфиденциалността на информация, свързана с личността,
наръчник за сигурността на Bluetooth, наръчник по сигурност на
електронната поща и др.
NIST SP 800-14 са общо възприети принципи и практики за
осигуряване на системите на информационните технологии. Поважни принципи са: сигурността поддържа мисията на
организацията, сигурността е неразделен елемент от управлението,
сигурността трябва да е целево ефективна, собствениците на
системи имат отговорности по сигурността извън своите
организации, отговорностите и отчетностите по сигурността
трябва да са изрични, сигурността изисква всеобхватен и
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интегриран подход, сигурността трябва периодично да се ревизира,
сигурността е ограничена от обществени фактори.
През 2014г. NIST публикува нова рамка за киберсигурност в отговор
на изпълнителна заповед на президента Обама.75 Основите на
рамката са пет дейности по информационна сигурност на
организацията, която тя се предполага да изпълнява:
идентификация (на рискове), защита, проследяване, отговор,
възстановяване. Рамката има четири нива за оценка на зрелостта на
програмите по сигурност на организацията и съответните мерки и
функции: частична, информираност за риска, повторяемост,
адаптивност. Профилът на рамката се използва в изграждането на
план /препоръки за подобряване на програмите на организацията/
в съответствие със седем степенен подход:
1)приоритизиране и обхват,
2) ориентация,
3) създаване на текущ профил,
4) провеждане на оценка на риска,
5) създаване на целеви профил,
6) определяне, анализиране и приоритизиране на пропуските,
7) прилагане на план за действие.
Тези стъпки са повтаряем процес, който цели да придвижи
организацията към четвърто ниво на сигурност и води до по-добър
подход към управлението на риска и защитата на информацията.
През 2014г. група организации, предлагащи кредитни услуги
създават стандарт по сигурност на данните в индустрията на
разплащателните карти /PCI DSS: Payment Card Industry Security
Standard/. Стандартът се фокусира върху номерата на кредитните
карти и се прилага от организации, които приемат кредитни карти
за разплащане. Защитава сигурността на данните на притежателя
на картата.

Ch.4 Planning for Security, p. 171-252 in Principles of Information Security, 6th
edition, Michael E. Whitman, Herbert J. Mattord, 2018 Cengage Learning,
https://www.pdfdrive.com/principles-of-information-security-e158355751.html
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Регулаторна рамка на информационната
сигурност в Р. България76
Осигуряването на информационна сигурност се осъществява в
рамките на националната сигурност. Националната сигурност се
постига провеждането на единна държавна политика в областта на
сигурността, система от мерки за икономически, политически и
друг характер, адекватни на заплахите на жизнените интереси на
личността, обществото и държавата.
Изграждането на държавна система за защита на
класифицираната информация, сертифицирането на средствата
за нейната обработка и формирането на ефективни механизми за
защитата й са неотделима част от информационната сигурност на
страната. Това е свързано с разработването политики, правила и
процедури за информационна сигурност.
Системата за сигурност, в частност и системата за защита на
класифицираната информация, е комплекс от законови и
подзаконови
нормативни
актове,
административни,
организационни, технически, оперативни и информационни
процедури, механизми и действия, гарантиращи защитата на
сигурността информацията на дадена организация и създаващи
условия за надеждно изпълнение на функциите й.
В последните години в Р. България бяха създадени механизми
за
регламентиране
на
обществените
отношения
в
77
информационната сфера и по- конкретно в областта на защита на
класифицираната информация. Беше формирана солидна основа за
гарантиране на информационната сигурност на страната,
основните сред които са:78
Закони
1)
Закон за защита на класифицираната информация
(ЗЗКИ) (ДВ, бр.45/30.04.2002 г.). Представлява законовата рамка на
защитата на класифицираната информация в Република България.
Законовата уредба се доразвива с подзаконови нормативни актове,
които формират в цялост регулаторната рамка на защитата на
класифицираната информация.

Стр.105-107, Сигурност и защита на информацията, проф. Цветан
Семерджиев, Софттрейд, София, 2012
77 Виж точка "Състояние на информационната сигурност" на стр. 109.
78http://www.dksi.
Ьд/Ьд/Реди1а10|у+Ргате\лгагк/1.а\л/+апс)+Реди1а1к>п/Реди1а1огу+Ргате\л
югк.1'|1т
76

98

2)
Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000г.
3)
Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Обн., ДВ, бр.1
от 4.01.2002г.
4)
Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”
(ЗДАНС) - разпоредбите на този закон възлагат на Държавната
агенция „Национална сигурност” (ДАНС) осъществяването на пряк
контрол по отношение функционирането на националната система
за защита на класифицираната информация. (ДВ, бр. 109/20.12.2007
г., поел. доп. и изм. ДВ, бр. 53/27.06.2014 г.).
5)
Закон за киберсигурност
Подзаконови актови
В изпълнение на законовата делегация за доразвиване на
правната уредба са приети следните подзаконови актове:
• Правилник за прилагане на Закона за защита на
класифицираната информация (ППЗЗКИ) (ДВ, бр. 115/10.12.2002
г.);
• Наредба за системата от мерки, способи и средства за
физическата сигурност на класифицираната информация и за
условията и реда за тяхното използване (ДВ, бр. 22/11.03.2003 г.);
• Наредба за задължителните общи условия за сигурност на
автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се
създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана
информация (Наредба за АИС или мрежи) (обн. ДВ, бр.
46/20.05.2003 г.);
• Наредба за реда за извършване на проверките за
осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната
информация ( ДВ, бр. 19/28.02.2003 г.);
• Устройствен правилник на Държавната комисия по
сигурността на информацията и на нейната администрация (ДВ, бр.
22 от 11.03.2003 г.);
• Наредба
за
криптографската
сигурност
на
класифицираната информация (ДВ, бр. 102/21.11.2003 г.).
• Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна
сигурност (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.03.2017 г.) от
2008 г. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135606737
• Наредба за минималните изисквания за мрежова и
информационна
сигурност
https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/nar_minimalnit
e_iziskvaniq_mrejova_info_sigurnost-072019.pdf и Методика и
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правила за извършване на оценка за съответствието с мерките за
МИС
Български стандарти за системи за управление на
сигурността на информацията
1/
БДС ISO/IEC 27000:2010 Информационни технологии.
Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на
информацията. Общ преглед и речник.
2/
БДС ISO/IEC 27001:2006 Информационни технологии.
Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на
информацията. Изисквания.
3/
БДС ISO/IEC 27002:2008 Информационни технологии.
Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на
сигурността на информацията.
4/
БДС ISO/IEC 27003:2011 Информационни технологии.
Методи за сигурност. Указания за внедряване на системи за
управление на сигурността на информацията.
5/
БДС ISO/IEC 27004:2012 Информационни технологии.
Методи за сигурност. Управление на сигурността на информацията.
Измерване.
6/
БДС ISO/IEC 27005:2009 Информационни технологии.
Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на
информацията.
7/
БДС ISO/IEC 27006:2009 Информационни технологии.
Методи за сигурност. Изисквания за органите, извършващи одит и
сертификация на системи за управление на сигурността на
информацията. (отменен).
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Кога е приета Конвенцията за киберпрестъпления на
Съвета на Европа?
•
Къде са описани етичните правила в информационната
сигурност?
•
Каква е разликата между политика и стандарт по
информационна сигурност?
•
Кои са основните стандарти по информационна
сигурност?
•
Какво включва стандарт ISO?
•
Избройте законите, свързани с информационната
сигурност на Република България?
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6. Европейски политики и регламент за
защита на личните данни.
Лекция-дискусия, която разглежда определението за лични данни,
принципите за защита на личните данни, длъжностните лица според
европейският регламент за защита на личните данни.
❖ Провежда се дискусия как Европейският регламент за GDPR влияе на
системата за национална сигурност и отбрана.
❖ Обучаемите предлагат варианти на решения за построяване на
органите за защита на личните данни в различните организации.

П

равото на защита на личните данни е основно човешко
право. Обикновено то е в основата на човешкото
достойнство и на други ценности като правото на
самоопределение, религиозна принадлежност,
свобода на
изразяване, неприкосновеност на личния живот, защитата на дома
и семейството, тайната на личната кореспонденция и др. Затова
правото на защита на личните данни е оценено като основно
човешко право във „Всеобщата декларация за правата на човека“, в
„Международния пакт за гражданските и политическите права“ и
„Европейската конвенция за правата на човека и основните
свободи“. В основата на правната рамка на Европейският съюз е
залегнала концепцията, формулирана на Двадесет и осмата
международна конференция за защита на данните и
неприкосновеността на личния живот (28th International Conference
of Data Protection and Privacy Commissioners - London, 2006):
„Защитата на неприкосновеността на личния живот и персоналните
данни е също толкова жизненоважна за всяко демократично
общество,
колкото свободата на пресата или свободата на
движение.“
Влезлият в сила на 25 май 2018 г. на Общият регламент за
зашита на личните данни - GDPR (General Data Protection
Regulation) промени коренно начина по който организациите
боравят с лични данни79. В основата на регламента стои нуждата да
се определят правата за защита на данните, които се предоставят на
всички граждани на Европейския съюз, без значение от
организациите които обработват техните данни, в това число и тези
Младенов, М. Административните санкции на основания от GPPR, 2018
Вътрешен одитор, бр2стр. 23
79
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в сферата на сигурността и отбраната. Регламентът се прилага
еднакво и едновременно към 28-те държави-членки и може да се
обобщи, че той има два главни аспекта – правно-нормативен и
технически, които налагат редица административно наказателни
рискове над организациите в сферата на сигурността и отбраната.
В повечето държави, правото на защита на личните данни е
гарантирано в техните конституции. В Конституцията на
Република България гаранциите на правото на неприкосновеност
на личния живот са залегнали в разпоредбата на чл. 32, в който се
казва, че личният живот гражданите е неприкосновен. Всеки има
право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му
живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и
добро име.
Никой не може да бъде следен, фотографиран,
филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без
негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в
предвидените от закона случаи.
Цел на правното регулиране е осигуряване на защитата на
правата и свободите на гражданите, в това число защита на правата
на неприкосновеност на личния живот, личната и семейна тайна.
Новите технологии правят възможни събирането, обработването и
прехвърлянето на огромни бази с лични данни от една институция
на друга не само без съгласието на гражданите, но дори без тяхното
знание. Това има предимства, защото позволява на институциите да
извършват бързо и качествено исканите услуги и справки. От друга
страна обаче, събирането на все повече информация за хората от
различни институции прави електронните им досиета твърде
подробни, което отваря врати за различни злоупотреби. Големите
бази лични данни често се оказват атрактивен търговски продукт,
използван например за целеви маркетингови рекламни кампании.
Ето защо е необходимо да съществуват правила, които да
канализират бързия и ефективен поток от персонална информация
чрез балансиране с правото на защита от възможни злоупотреби
със събраните данни за гражданите.
За Република България такива правила дава Законът за
защита на личните данни (ЗЗЛД). Неговото предназначение е да
гарантира тази важна част от правото на неприкосновеност на
личния живот на гражданите. Затова в чл. 42 са предвидени
финансови санкции при евентуални нарушения, най-ниската
санкция е в размер на 500 лева, а най-високата – 100 000 лева. За
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разлика от него предвидените административните наказания в
регламента GDPR са значително по-високи. Той предвижда „глоба“
или „имуществена санкция“ в размер до 10 000 000 EUR или, в
случай на предприятие — до 2 % от общия му годишен световен
оборот за предходната финансова година, която от двете суми е повисока. По параграф 5 административно наказание „глоба“ или
„имуществена санкция“ в размер - до 20 000 000 EUR или, в случай
на предприятие — до 4 % от общия му годишен световен оборот за
предходната финансова година, която от двете суми е по-висока .

Определение за лични данни
Лични данни са „всякаква информация, свързана с
идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо
лице„. Идентификацията може да бъде пряка или непряка и
включва такива идентификатори като „име, ЕГН или
идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн
идентичност, един или повече фактори, специфични за
физическото,
физиологичното,
генетичното,
умственото,
културното или социалното му идентифициране„, но също така
включват оценяване на представянето на дадено лице на работното
място, икономическа ситуация, здраве, лични предпочитания,
интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения.

Фиг.26: Типове лични данни80
80

https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_bg.htm
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Чувствителните лични данни са лични данни, съдържащи
информация за: расов или етническия произход на субекта,
религиозни или политически убеждения, дали е член на профсъюз,
физическото или психическото му състояние, сексуален живот,
всяко производство за всяко престъпление, извършено или
предполагаемо извършено от субекта на лични данни. Няма
значение как се съхраняват личните данни – на хартия, на
информационна система, на система за видеонаблюдение и т.н.
Личните данни трябва да бъдат обработвани законно,
справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на
данните. Събрани за конкретни, изрични и законни цели и не се
обработват по начин, който е несъвместим с тези цели. Те трябва да
са адекватни, уместни в минимални количества за целта, точни и
когато е необходимо актуализирани. Съхранявани във форма, която
позволява идентифициране на субектите на данни не по-дълго от
необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
Регламентът на Европейският съюз в членовете 12, 13 и 14
посочва правата на гражданите и каква информация трябва да
бъде на разположение на субектите на данни. Те могат да отправя
искания за потвърждаване дали се обработват лични данни,
свързани с тях, и ако това е така, да получат достъп до данните,
както и информация кои са получателите на тези данни. Могат да
поискат копие от своите лични данни от администратора или да ги
коригиране ако вече не са актуални. Да изиска от администратора
изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен") или
ограничаване на обработването на лични данни като в този случай
данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Могат да
правят възражения и жалби до надзорните органа ако смятат, че
някоя от разпоредбите е нарушена. Субектите могат да поискат да
им бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат или да оттеглят
съгласието си за обработката на личните данни ако са обект на
автоматизирано профилиране.

Принципи за защита на личните данни
Освен правата на гражданите, GDPR определя набор от
принципи, които регулират цялата обработка на лични данни.
Идеята е да се определят условията, при които обработката на
данни е разрешена. Ако дадена организация не може да покаже, че
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работи в тези условия, тогава нейните дейности могат да се считат
за незаконни съгласно Европейския регламент. Той определя седем
отличителни области за обработка на данни, които всяка една
организация или компания, в това число и тези в сектора трябва да
спазват, както следва:
1.
законност на употребата на данни;
2.
класификация на данните;
3.
контрол (права) на достъпа (достъпност);
4.
употреба на технически ресурс;
5.
IT безопасност;
6.
съхранение на данни;
7.
мониторинг.
Нека да обсъдим всеки един от тези принципи от гледна точка
на националната сигурност и да преценим с какви инструменти
бихме могли да подпомогнем спазването на всеки един от тях.
Първият принцип гласи, че личните данни трябва да бъдат
обработвани законно, справедливо и по прозрачен начин по
отношение на субекта на данните81.
Законосъобразността
произтича от това да се идентифицира законовата основа, преди да
се обработват лични данни. Тази законова основа често е посочена
като "основания за обработване", например „съгласие“.
Администраторът на данни трябва да предостави добросъвестна
информация на субектите на данни, независимо дали личните
данни са получени директно от субектите на данни или от други
източници. Като цяло на организациите в държавния сектор е
разрешено законното използване на данни в два случая, когато това
се изисква от закона и второ при съгласие на субекта.
В първия случай данните могат да се събират само за
конкретни, изрични и легитимни цели и да не се обработват по
начин, който е несъвместим с тези цели (принцип на минимално
необходимото). Например, данните събирани от военните окръжия,
трябва да гарантират, че те се използват само за нуждите на
мобилизационния резерв без по-нататъшна обработка за научни
изследвания или други случай.
Във втория случай трябва да имаме в предвид предвидената
възможност в регламента всяко лице да има право да си оттегли
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamentalrights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_bg
81
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съгласието. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани
във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да
е възможно незабавно (в рамките на възможните технически
решения) изтриване или коригиране.
За да се съобразят с тези изисквания организациите трябва да
определят правната основа за събиране и обработване на данни за
нуждите на отбраната на страната. Трябва да определят реда за
получаване на съгласие за събиране и обработване на данни и да
предвидят стандартни оперативни процедури при поискване за
изтриването им от лицето за което са събрани тези данни.
Правото на изтриване е известно също като „правото да
бъдеш забравен“. Широкият принцип, на който се основава това
право, е да даде възможност на дадено лице да поиска заличаване
или премахване на лични данни, когато няма причина за
продължаване на съществуването им в базата данни. Субектът на
данните има право да получи от администратора правото на
изтриване на лични данни, които се отнасят до него, без ненужно
забавяне и администраторът е длъжен да изтрие личните данни без
неоправдано забавяне.
Вторият принцип изисква от организациите да са в
съответствие с класифицирането на данните по отношение на
GDPR. От това следва, че всяка една държавна организация, освен
спазване на Закона за защита на класифицираната информация
трябва да е в състояние да класифицира своите данни в още поширок спектър спрямо нивото им на поверителност. В зависимост
от това дали данните са публични, дали се доближават до вътрешна
чувствителна информация, дали представляват лични или
финансова данни и др.
Като пример може да послужат
идентификатори като име, ЕГН, номер на лична карта, данни за
местоположението, онлайн идентичност, един или повече фактори,
специфични за физическото, физиологичното, генетичното,
умственото, културното или социалното
идентифициране,
оценяване на представянето на дадено лице на работното място,
икономическа ситуация, здравни и биометрични данни, лични
предпочитания, интереси, расов или етническия произход на
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субекта, религиозни или политически убеждения, дали е член на
профсъюз, местоположение или данни за децата и др.82.
Трето, всяка организация трябва да има правила за контрол
на достъпа за да може да защитават както служебната, така и
личната информация на своите служители83. За да се съобразят с
изискванията на GDPR организациите и компаниите трябва да
могат да предоставят достъп на индивидуални потребители до
техните данни и възможност за тяхното управление, преглед и
контрол.
В чл. 24, 25 и 28 от Регламента се казва, че организациите
трябва да управляват ресурсите, които ползват техните
служители. Личните данни трябва да бъдат обработвани по начин,
който гарантира подходяща сигурност, затова регламентът
включва
разпоредби,
които
насърчават
отчетността
и
управляемостта и допълват изискванията за прозрачност.
Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора
да докаже, че спазва останалите принципите и изрично заявява, че
това е негова отговорност.
Служителите на една държавна организация използват
безброй различни ресурси като хардуер, софтуер, достъпът до
интернет, мрежовата свързаност, работни компютри и личните
устройства и онлайн услуги за споделяне и съхранение на
информация и файлове. За да отговорят на изискванията на GDPR
организациите трябва да намалят броя на ресурсите, които техните
служители използват и да се позволи ползването само на тези,
които са съвместими GDPR. Ползването на данни трябва да е
достъпно само от надеждни устройства, а администраторите трябва
да могат да проверяват своите служители.
Въпреки че има много организационни и административни
мерки, които държавните организации трябва да предприемат, IT
сигурността е най- важните принцип от всички. Всички устройства
трябва да са обезопасени и защитени от киберзаплахи, компютърни
вируси и загуба на данни. Какво означава това? Всяка система
следва да има различни решения за архивиране. Организациите
трябва да могат да разпознават инциденти свързани с кражбата за
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamentalrights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_bg
83
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rulesbusiness-and-organisations_bg
82
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данни. В случаи когато има нарушения с лични данни да могат да
уведомят надзорните инстанции, регулаторите и засегнатите лица.
Член 30 от GDPR определя как личните данни трябва да се
съхраняват и пазят в съответствие с „Процедура за съхраняване и
унищожаване на данните“ и след като е преминал срокът им на
съхранение, те следва да бъдат надлежно унищожавани по
указания в тази процедура ред. Организациите трябва да
съхраняват данните във формат, който позволява идентифициране
на субектите на данни не по-дълго от необходимото за целите, за
които се обработват личните данни. За нуждите на националната
сигурност и отбраната на страната и защита на обществения
интерес е необходимо личните данни да бъдат съхранявани за подълги периоди, което налага създаване на политики за запазване на
данните.
Наличието на тези политики може да стане много важен
момент, когато става дума за съдебни спорове. Правилните
практики за запазване на данни могат да гарантират че една
организация може да предостави документирани доказателства за
това как тя е обработила личните данни.
За целта всяка организация следва да изготви документирани
вътрешни процедури за обработка и съхранение на лични данни. За
повечето организации обемът и големината на техните данни се
увеличават всеки ден (имейли, документи, съобщения, файлове).
Ефективното управление на тази информация е много важно,
защото трябва да се съобразявате активно с различните разпоредби
и вътрешни политики, които изискват да запазвате съдържанието
за минимален период от време. Трябва да се намали риска при
нарушение на сигурността или перманентно изтриване на старо
съдържание, което вече не се изисква да се съхранява. Обикновено
управлението на съдържанието изисква две действия. Първо
съхраняване на съдържанието така че да не може да бъде
перманентно заличено преди края на периода му на съхранение.
Второ изтриване на съдържанието в края на периода му на
съхранение. Организациите трябва да предприемат всички разумни
стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни,
незабавно ще бъдат изтрити или отстранени.
Когато има политика за съхранение на съдържанието, хората
могат да продължат да редактират и да работят с него все едно, че
нищо не се е променило, защото съдържанието се запазва на
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мястото си или на първоначалното си местоположение. Ако някой
редактира или изтрива съдържание това е предмет на политика и
копие се записва на защитено местоположение където се архивират
докато политиката за съхранение на данни е в сила.
Относно мониторинга, организациите могат да използват
системи за автоматизирани известия, като Office 365 в който има
т.н. „аларми“, за известяване при определена активност, чрез
изпращане на имейл до администратора84. Например, може да
създадем правила за предупреждение, чрез които да проследим
инциденти със злонамерен софтуер и загуба на данни. Правилата за
предупреждение по подразбиране ни помагат да наблюдаваме
дейности, като назначаване на администраторски права,
злонамерени атаки, фишинг атаки и необичайни нива на изтриване
на файлове и външно споделяне.

Длъжностно лице по защита на данните
Регламентът изисква от някои организациите, чийто
дейности
включват редовен и систематичен мониторинг на
субектите на данни в голям мащаб, да определят длъжностно лице
по защита на данните (ДЛЗД) или служител, който да поеме
отговорност за спазването на защитата на данните. Трябва да се
прецени къде тази роля ще се намира в структурата и управлението
на организацията.
Контролиращият орган и администраторът на лични данни
гарантират, че служителят по защита на данните е въвлечен
своевременно във всички въпроси, свързани със защитата на
личните данни. Той трябва да прилага подходящи технически и
организационни мерки, за да гарантира, че по подразбиране се
обработват само лични данни, които са необходими за всяка
специфична цел на обработката. Това задължение се отнася до
количеството събрани лични данни, степента на тяхната обработка,
периода на тяхното съхранение и достъпа им.
ДЛЗД се отчита пред ръководството, но се очаква да работи
независимо в организационната структура. ДЛЗД е лицето, което
ръководи и контролира всички дейности по защита на данните в
рамките на даденото дружество. ДЛЗД поддържа информирането на
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rulesbusiness-and-organisations_bg
84
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управлението по отношение на задълженията им по регламента и е
основната точка за контакт на надзорните органи.
Лицето по защита на личните данни има набор от
задължения, сред които са:
•
Да информира и съветва администратора или обработващия
лични данни и служителите, които извършват обработване, за
техните задължения по силата на нормативните актове за защита
на личните данни;
•
Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните
данни и на политиките на администратора или обработващия
лични данни по отношение на защитата на личните данни,
включително възлагането на отговорности, повишаването
на
осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите
по обработване, и съответните одити.
•
Той трябва да разработи процедури за откриване, докладване
и разследване на нарушаване на лични данни и оценка на риска. В
случай на нарушаване на лични данни администраторът уведомява
компетентния надзорен орган. Уведомлението трябва да описва
естеството на нарушението на личните данни, включително
категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на
данни, да съобщи данните за контакт на служителя за защита на
данните или на друго звено за контакт, където може да се получи
повече информация и да опише вероятните последици от
нарушаването на личните данни. Когато нарушаването на личните
данни може да има последствия върху правата и свободите на
физическите лица, администраторът съобщава за нарушението на
личните данни на субекта възможно най- бързо.
•
При поискване да предоставя съвети по отношение на
оценката на въздействието върху защитата на данните и да
наблюдава извършването на оценката, която се извършва на всеки
две години.
•
Да води регистри с подробна информация за данните и да
организира информационен одит при нужда.
•
При наличие на уеб сайт публикува декларация за
поверителност и декларация за бисквитите в които упоменава с
каква цел и какви данни събира и обработват, на какво правно
основание и за какъв период от време и др.
•
Да действа като точка за контакт за надзорния орган по
въпроси, свързани с обработването, включително предварителната
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консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви
други въпроси.

Защита на данните от неоторизиран достъп
Контролираният достъп ограничава достъпа до данните, в
зависимост от това, кой всъщност се нуждае от него. Стриктното
ограничаване на достъп само до данните, които са необходими за
всяка роля в организацията, ограничава възможността за атака.
Информационните системи могат да се предпазят с помощта
на защитна стена (firewall),която осигурява защита посредством
филтриране на информацията, вследствие на което взема решение
за разпространението и във или от информационната система, на
основа зададени правила.
Ако се налага да изпращаме чувствителните данни в мрежи с
по-малко доверие, можем да криптираме данните. Използвайте
популярни криптографски алгоритми и ги оценявайте ежегодно, за
да сте сигурни, че защитата ви е все още силна. Когато са правилно
криптирани, дори компрометираните данни няма да бъдат
достъпни за атакуващите.
Разделете данните си на категории и се уверете, че
чувствителните данни са защитени и могат да бъдат достъпни само
от оторизирани служители, които имат основателна причина за
достъп до тях.
Операционните системи осигуряват начина по които се
осъществява достъп до данните, прилагат ограничения за контрол
на достъпа. Когато преминете през този контрол, вие сте
оторизиран (получавате правото) на достъп до ресурса.
Използвайте средства за наблюдение, за да идентифицирате
подозрителна дейност и неоторизирани опити за достъп до данни.
Сканирайте редовно, блокирайте уеб сайтове за сваляне на файлове
и бъдете бдителни за измамни връзки.
Удобството от използване на безжичен достъп (Wi-Fi мрежа) е
свързано с намаляване на сигурността. Атаката може да се
реализира отдалечено, например за пътуващите служители има
опасност от безжични атаки и заразяване с вируси, които те ще
пренесат в организацията. Можете да ограничите тази заплаха, като
се уверите, че всяко безжично устройство, свързано с вашата мрежа,
има оторизиран профил за конфигуриране и сигурност.
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Мрежата трябва да се сканира периодично, за да се
идентифицират компрометираните точки за достъп или
неразрешени устройства и да се разкрият опитите за атаки.
Хардуерът може да бъде конфигуриран да блокира безжичен
достъп или да го ограничава само до оторизирани безжични мрежи.
Можете да блокирате използването на безжични периферни
устройства, като Bluetooth слушалки, които могат да бъдат много
несигурни.
Можете да използвате отделни виртуални мрежи (LAN) за
ненадеждните устройства и да се уверете, че целият трафик е
филтриран и одитиран.
Процесът на оторизация в дадена институция се извършва
от даден служител, който преглежда вашата лична карта и сравнява
снимката върху нея с вашето лице (едно условие). Друго условие
може да бъде сравняването на вашия подпис с този, който е
съхранен в базата данни на банката (подобно на потребителската
парола). Оторизацията пред компютърна система се осъществява с
помощта на код и парола. Оторизацията е процес, който се
различава от процесът на електронната идентификация.
Електронна идентификация е понятие за използване на данни
в електронна форма за идентификация на лица, които данни
представляват по уникален начин дадено физическо лице85.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Кога влиза в сила GDPR?
•
Какво регламентира ЗЗЛД в Република България?
•
Дайте определение за лични данни
•
Кои са областите за обработка на данни, определени в
GDPR?
•
Как още е известно правото на изтриване?
•
Кой е най-важният принцип на GDPR?

Игнатов, И. Компютърната сигурност и защитата на личните данни като
част от дигиталните компетентности. Международна научна конференция
Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и
изграждане на способности на Въоръжените сили, 2019, Част 2, стр. 239
85
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7. Национална система за защита на
класифицираната информация.
Лекцията, разглежда националната система за защита на класифицираната
информация.
❖ Основни положения и нива на класифицирана информация;
❖ Мерки за защита на класифицирната информация.
❖ Органите по информационна сигурност.

К

ласифицирана информация по смисъла на българското
законодателство е „информацията, представляваща
държавна
или
служебна
тайна,
както
и
чуждестранната класифицирана информация”.
Държавните
субекти формулират списък на категориите информация, подлежащи на класификация като: държавна тайна, служебна тайна,
чуждестранна класифицирана информация.
Държавна тайна е информацията, определена в този списък.
Нерегламентираният достъп до нея би създал опасност за или би
увредил интересите на Република България, свързани с
националната сигурност, отбраната, външната политика или
защитата на конституционно установения ред.
Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана
от държавните органи или органите на местното самоуправление,
която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която
би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би
увредил друг правозащитен интерес. Информацията, подлежаща на
класификация като служебна тайна, се определя със закон.
Съответно, ръководителят на организационната единица обявява
със заповед списъка на категориите информация, подлежащи на
класификация като служебна тайна. Редът и начинът за обявяване
на списъка се определят в правилника за прилагане на ЗЗКИ.
Чуждестранна
класифицирана
информация
е
класифицираната информация, предоставена от друга държава или
международна организация по силата на международен договор, по
който Република България е страна.
Класифициране на информацията е дейност, при която се
установява;
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1) попада ли конкретната информация в списъка на
категориите информация съгласно приложение № 1 към чл. 25 на
ЗЗКИ или в списъка по чл. 26, ал. 3 на ЗЗКИ;
2) налице ли е заплаха или опасност от увреждане или
увреждане на интересите по т. 1 в съответната степен, определена
съгласно чл. 28, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 във връзка с § 1, т. 15 от
допълнителните разпоредби на ЗЗКИ;
3) дали нерегламентираният достъп до нея би създал
опасност за интересите по т. 1. 4) налице ли са обществените
интереси, подлежащи на защита съгласно чл. 25 и 26 във връзка с §
1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на ЗЗКИ. Информацията
се класифицира според собственото й съдържание, а не според
класификацията на информацията, на която се базира, или на
информацията, за която се отнася.

Нива на класификация за сигурност на
информацията
Информацията, класифицирана като държавна тайна, се
маркира с гриф за сигурност с няколко нива: „Строго секретно“;
„Секретно“; „Поверително“; „За служебно ползване“.
„Строго секретно“- в случаите, когато нерегламентиран
достъп би застрашил в изключително висока степен суверенитета,
независимостта или териториалната цялост на Република България
или нейната външна политика и международни отношения,
свързани с националната сигурност, или би могъл ла създаде
опасност от възникване на непоправими или изключително големи
вреди, или да причини такива вреди в областта на националната
сигурност, отбраната, външната политика или защитата на
конституционно установения ред.
„Секретно“ - в случаите, когато нерегламентиран достъп би
застрашил лъв висока степен суверенитета, независимостта или
териториалната цялост на Република България или нейната
външна политика и международни отношения, свързани с
националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от
възникване на трудно поправими или големи вреди, или да
причини такива вреди в областта на националната сигурност,
отбраната, външната политика или защитата на конституционо
установения ред.
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„Поверително“ - в случаите, когато нерегламентиран достъп
би застрашил суверенитета, независимостта или териториалната
цялост на Република България или нейната външна политика и
международни отношения, свързани с националната сигурност, или
би могъл да създаде опасност от възникване на вреди, или да
причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно
установения ред.
„За служебно ползване“ - информацията, класифицирана
като служебна тайна.
С цел осигуряване на допълнителна защита, когато това се
налага от характера на информацията или когато е предвидено в
международни договори, по които Република България е страна,
ДКСИ по предложение на министъра на вътрешните работи,
министъра на отбраната или директорите на службите за сигурност
може да определи с решение:
• допълнителни маркировки на материали и документи с
по-високо ниво на класификация от „Строго секретно“;
• специален ред за създаване, ползване, размножаване,
предоставяне и съхраняване на тези материали и
документи;
• кръга на лицата с право на достъп до тези материали и
документи.
Приравняването на нивата на класификация за сигурност на
получаваната чуждестранна класифицирана информация или на
предоставяната от Република България на друга държава или
международна организация такава информация в изпълнение на
влязъл в сила международен договор за Република България и за
съответната чужда държава или международна организация се
осъществява в съответствие с разпоредбите на договора.
Ръководителят на съответната организационна единица
обявява със заповед списъка на категориите информация,
подлежащи на класификация като служебна тайна. Ръководител на
държавен орган, управляващ правата на собственост на държавата
в организационни единици — търговски дружества с повече от 51
на сто държавно участие, обявява със заповед общия списък на
категориите класифицирана информация, съставляваща служебна
тайна за отрасъла, подотрасъла или търговската дейност. Този
списък съдържа само категории информация, създавана,

115

обработвана и съхранявана в организационната единица,
определени като тайна в специални закони. Ръководителят на
организационната единица определя със заповед списък на
длъжностите или задачите, за които се изисква достъп до
класифицирана информация, представляваща служебна тайна. Той
изпраща копие на този списък в ДКСИ.

Мерки за
информация

защита

на

класифицираната

Защита на информация от определен вид се осъществява при
изпълнение на определените законови изисквания (класифицирана
информация, лични данни, банкови тайни и т.н.) или по други
съображения.
Видовете защита на информацията са: Физическа защита;
Персонална сигурност; Документална сигурност; Защита на
автоматизирани
информационни
системи
и/или
мрежи;
Криптографска защита.
Физическа защита на информацията представлява система
от технически и организационни мерки за предотвратяване на
нерегламентиран достъп до сгради, помещения и съоръжения, в
които се обработва информация.
•
Основните организационни мерки на физическата защита са:
•
Определяне на зоните с контролиран достъп;
•
Определяне на помещенията, в които ще се обработват лични
данни;
•
Определяне на помещенията, в които ще се разполагат
елементите на комуникационно-информационните системи за
обработване на данни;
•
Определяне на организацията на физическия достъп;
•
Определяне на режима на посещения;
•
Определяне на използваните технически средства за
физическа защита;
•
Определяне на екип за реагиране при нарушения.
Основните технически средства на физическата защита са:
ключалки; шкафове; метални каси; оборудване на зоните с
контролиран достъп; устройства за контрол на физическия достъп;
охрана и/или система за сигурност; средства за защита на
периметъра; пожарогасителни и пожароизвестителни системи;
детектори за субстанции (метали, взривни вещества и др.).
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Персонална
сигурност
представлява
система
от
организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват
информация подлежаща на защита. Основните мерки на
персоналната защита са:
•
Познаване на нормативната уредба в предметната
област; Познаване на политиката и ръководствата за защита;
•
Знания за опасностите за информацията подлежаща на
защита;
•
Споделяне на критична информация между персонала
(напри идентификатори, пароли за достъп и т.н.);
•
Съгласие
за
поемане
на
задължение
за
неразпространение на информация; Обучение;
•
Тренировка на персонала за реакция при събития,
застрашаващи сигурно на информацията.
Мерките за персонална защита гарантират достъпа до
информация подлежаща на защита само на лица, чиито служебни
задължения или конкретно възложена задача, налагат такъв
достъп, при спазване на принципа "Необходимост да се знае".
Документална сигурност
представлява система от
организационни мерки при сработването на лични данни на
хартиен носител. Основните мерки на документалната защита са:
•
Определяне на регистрите (информацията), които ще се
поддържат на хартиен носител;
•
Определяне на условията за обработване на
информацията;
•
Регламентиране на достъпа до регистрите; Контрол на
достъпа до регистрите; Определяне на срокове за съхранение;
•
Правила за размножаване и разпространение; е
Процедури за унищожаване; Процедури за проверка и контрол на
обработването.
Защита на автоматизираните информационни системи
и/или мрежи представлява система от технически и
организационни мерки за защита, като:
•
политика за защита на информацията;
•
стандартни операционни процедури;
•
управление на регистрите;
•
определяне на роли и отговорности;
•
идентификация и автентификация; контроли на сесията и
външните връзки, отдалечен достъп;
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защита от вируси;
•
поддържане
и
експлоатация,
резервни
копия
за
възстановяване, носители на информация;
•
обучение и тренировка на персонала за реакция при събития,
застрашаващи сигурността на данните;
•
процедури
за
унищожаване/заличаване/изтриване
на
носители.
Криптографската защита представлява система от
технически и организационни мерки, които се прилагат с цел
защита на личните данни от нерегламентиран достъп при
предаване, разпространяване или предоставяне. Основните мерки
на криптографската защита са:
•
стандартните
криптографски
възможности
на
операционните системи;
•
стандартните криптографски възможности на системите
за управление на бази данни;
•
стандартните
криптографски
възможности
на
комуникационно оборудване;
•
други системи за криптиране на информацията;
•
системи
за
разпределение
и
управление
на
криптографските ключове;
•
нормативно определените системи за електронен
подпис.
•

В системата за защита на класифицираната информация
има два основни механизма: - общодържавен и специализиран.
Общодържавния механизъм за защита на класифицираната
информация включва: законодателни дейности (ЗЗКИ, ППЗЗКИ,
наредбите по видовете сигурност, задължителните указания на
ДКСИ и международните договори) и дейности от наказателноправен характер в които влизат текстовете от Наказателния кодекс,
които третират материята свързана с нарушенията и
престъпленията по опазване на класифицираната информация и
разпоредбите от глава 8 на ЗЗКИ.
Специализиран механизъм от мерки за защита на
класифицирана
информация
включва
всички
оперативноиздирвателни дейности на специализираните служби и
техни важни функции са:
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- превантивна, изразяваща се в долавяне и разкриване на
признаци за изтичане на информация и сриване на системата за
защита на КИ и предприемане на мерки за предотвратяването;
- издирвателна, състояща се в установяване на неизвестни или
известни автори , имащи намерения да извършат посегателство над
системата за защита на КИ;
- сигнална, която се осъществява чрез информиране на
държавните органи за възникнали заплахи за системата за защита
на КИ;
- методическа, оказване на помощ от страна на ДКСИ службите
за сигурност към другите държавни органи от системата за защита
на КИ;
- координираща, предполагаща извършване на дейности,
свързани със съгласуване на задачите и формите за участие на
звената от държавния апарат в системата за защита на КИ;
- контролна, изразяваща се в реализиране на различни видове
проверки за разкриване на нарушения и слабости в прилагане на
нормативните документи по защита на КИ.

Органи по информационната сигурност
Системата от органи за защита на класифицираната
информация обхваща:
1. Народното събрание (НС), което приема законите в
областта на защитата на класифицираната информация, техните
изменения и допълнения.
2.Министерския съвет (МС), който определя насоките на
националната политика за защита на класифицираната
информация.
3.Държавната комисия по сигурността на информацията
(ДКСИ) е водещият държавен орган, който осъществяващ
политиката на Република България за защита на класифицираната
информация (чл.4, ал.1 от ЗЗКИ).
•
Тя осъществява общ контрол по защита на класифицираната
информация, съхранявана, обработвана и пренасяна в АИС или
мрежи.
•
Отговаря за процеса на акредитиране на АИС или мрежи.
Орган по акредитиране на сигурността на АИС или мрежи (ОАС) е
Дирекция Защита на средствата за връзка (ДЗСВ) на Министерството на вътрешните работи.
•
Има правомощия да издава персонални разрешения за достъп
до класифицирана информация и сертификати за достъп до
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класифицирана информация на ЕС и НАТО, общо ръководство на
процедурите по проучване, унищожаване на оригинални
документи, разглеждане на жалби, организиране на обучения за
работа с класифицирана информация.
•
Организира и осигурява функционирането на регистратурите
в областта на международните отношения. Води регистри на
издадените, отнетите или прекратени разрешения.
•
Осъществява методическо ръководство спрямо служителите
по сигурността на информацията.
•
Взаимодейства с останалите органи по информационна
сигурност на Министерство на отбраната, Министерство на
Вътрешните работи, Министерство на Външните работи, Службите
за сигурност и обществен ред.

Фиг.27: Взаимодействие на ДКСИ с останалите органи за
информационна сигурност86
ДКСИ е колективен орган с Председател, главен секретар,
обща и специализирана администрация, звено за вътрешен одит и
финансов контрольор с 298 щатни бройки. За осъществяване на
86https://www.dksi.bg/media/1665/националнасистемазазащитанакласифиц

иранатаинформация.pdf
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граждански контрол Председателят на ДКСИ представя пред
Министерския съвет годишен доклад за състоянието на цялата
система за защитата на класифицираната информация, който след
това се представя в Народното събрание за приемане с решение.
Председателят на ДКСИ предоставя еднаква по обем и съдържание
информация на председателя на Народното събрание, президента и
министър-председателя на Република България.
4.Службите за сигурност определени с чл.16, ал.2 от
ЗПКОНПИ, като Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС);
Национална разузнавателна служба (НРС); Национална служба за
охрана (НСО); Служба „Военна информация” (СВИ); Държавна
агенция „Технически операции“ (ДАТО) имат правомощия да
провеждат проучвания за персонална сигурност, проучвания по
индустриална сигурност, дейности по сигурност на АИС и мрежи,
дейности по криптографска сигурност, осъществяват превантивна и
контролна дейност.
5.Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС)
извършва разширеното и специално проучване за надеждност на
лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана
информация, издава, прекратява, отнема или отказва разрешение за
достъп до съответното ниво на класификация. Издава
потвърждение на чуждестранни физически или юридически лица,
въз основа на издадено вече разрешение или удостоверение от
съответния компетентен орган на друга държава или
международна организация и след извършено проучване в
Република България. Осъществява пряк контрол по защита на
класифицираната информация и по спазването на законовите
разпоредби в тази област. Осъществява дейностите по
криптографската защита на класифицираната информация
съгласно Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.
Издава
сертификат
за
сигурност
на
автоматизираните
информационни системи или мрежи, използвани за работа с
класифицирана информация. Координира и контролира дейността
по защита от паразитни електромагнитни излъчвания на
техническите средства, обработващи, съхраняващи и пренасящи
класифицирана
информация.
Осъществява
и
контролира
обучението за работа с криптографски методи и средства на лицата,
получили разрешение за достъп до класифицирана информация.
6.Орган по акредитиране на сигурността (ОАС) на АИС или
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мрежи в Република България е специализирана дирекция
"Технически операции" на Държавна агенция "Национална
сигурност".87
В съответствие с приетата процедура за
акредитиране се извършва комплексна оценка на АИС или мрежата,
преди въвеждането й в експлоатация. При положителна
комплексна оценка ОАС издава сертификат за сигурност на АИС или
мрежата за работа с класифицирана информация. Контролира
дейностите по защита от паразитни електромагнитни излъчвания
и осъществява обучението за работа с криптографски методи и
средства.
7.Службите за обществен ред ( чл. 15 -чл. 16 от ЗЗКИ), като
Главна дирекция „Национална полиция“,
Главна дирекция
„Гранична полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“, Областните дирекции на МВР и Служба
„Военна полиция“– МО имат правомощия да правят проучвания по
персонална сигурност на своите служители и на кандидатите за
работа, като издават, прекратяват и отнемат разрешенията на тези
лица и съдействат на службите за сигурност.
8.Ръководителят на организационната единица ръководи,
организира и контролира дейността по защита на класифицираната
информация. Той е отговорен за създаването, установяването и
поддръжката на политиката (стратегията) за защита на
класифицирана информация и в частност, за внедряването на
стандартите, ръководствата и процедурите, касаещи цялата
организация и обучение на подчинените им служители.
9.Служител по сигурността на информацията (ССИ) се
назначава от ръководителя на организационната единица. Той
трябва да е български гражданин, да е преминал обучение и
получил разрешение за достъп до класифицирана информация,
издадено от ДКСИ. По изключение, в зависимост от нивото и обема
на
класифицираната
информация,
ръководителят
на
организационната единица може да изпълнява функциите на
служител по сигурността на информацията, ако отговаря на
описаните в закона изисквания. Служителят по сигурността на
информацията е пряко подчинен на ръководителя на
Наредба за АИС или мрежи, Раздел II: Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г.)
Орган по акредитиране на сигурността на АИС или мрежи (ОАС) по смисъла на
наредбата е специализирана дирекция “Технически операции" на Държавна
агенция "Национална сигурност".
В първоначално приетите варианти на ЗЗКИ и Наредба за АИС или
мрежи, Орган по акредитиране на сигурността на АИС или мрежи в
Република България е дирекция Защита на средствата за връзка (ДЗСВ) на
Министерството на вътрешните работи, впоследствие преминала към ДАНС.
87
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организационната единица. Той осъществяват дейността по
спазване и прилагане на всички мерки
за
защита
на
класифицираната информация в организационната единица и в
нейната регистратура. Извършват процедура по проучване за
надеждност на служителите в организационната единица и водят
регистър на проучените лица.

Фиг. 28:
сигурност88

Органи,

работещи

по

информационната

10.Орган по сигурността на АИС и мрежи се назначава при
наличие на системи и мрежи със заповед на ръководителя на
организационната единица по предложение на Служителя по
сигурността на информацията. Той е отговорен за установяването
на политиката за сигурност на АИС или мрежи в организационната
единица. Той изготвя процедурите за сигурността на АИС или
мрежата и определя изискванията за сигурност, произтичащи от
общата политика за сигурност на организационната единица и
изработва на тяхна основа експлоатационни документи по
сигурността, координира обучението по сигурността на АИС или
мрежи, осъществява контрол за спазване на изискванията за
сигурност, разследва обстоятелствата, свързани с компрометиране
88https://www.dksi.bg/media/1665/националнасистемазазащитанакласифиц

иранатаинформация.pdf
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на сигурността и докладва за резултатите на служителя по
сигурността на информацията в организационната единица, който
уведомява ОАС - Органа по администриране на сигурността към
ДАНС.
11. Органът по развитие и експлоатация на АИС и мрежи в
организационната единица участва в определянето на
политиката за сигурност на АИС или мрежи в организационната
единица. Изготвя документите по сигурността на АИС или мрежата.
Осигурява изпълнението на изискванията за акредитиране на АИС
или мрежи и прави заявки за допълнително акредитиране на АИС
или мрежата, когато това е необходимо. Участва в определянето на
мерките за сигурност и границите на отговорност при
осъществяване на връзки с други АИС или мрежи. Прави
предложение за възлагане функции на администратор по сигурността на АИС или мрежата и осигурява подготовката му.
Организира и провежда обучение по сигурността в АИС или мрежи
на служителите в ОРЕ и на потребителите на АИС или мрежата.
Прилага одобрените мерки за сигурност в АИС или мрежата. Прави
преглед на свързаната със сигурността документация периодично
или при предложени промени в техническото или програмното
осигуряване, връзките с други АИС или мрежи, режима за сигурност,
нивото на класификация на информацията или при други дейности,
които могат да повлияят на сигурността на АИС или мрежата, като
за резултатите информира служителя по сигурността на АИС или
мрежи. Участва заедно със служителя по сигурността на АИС или
мрежи в установяването на обстоятелствата, свързани с
компрометиране сигурността на АИС или мрежи.
12. Със заповед на ръководителя на организационната
единица, съгласувано със служителя по сигурността на
информацията, се възлагат функции на администратор по
сигурността на АИС или мрежата. При необходимост могат да се
определят повече от един администратор по сигурността,
отговарящи за обособени части, като един от тях се определя за
администратор по сигурността на цялата АИС или мрежа.
Задълженията на администратора по сигурността на АИС или
мрежата и на администратора на АИС или мрежата трябва да са
ясно разграничени. Администраторът по сигурността на АИС или
мрежата трябва да има разрешение за достъп до най-високото ниво
на класифицирана информация в АИС или мрежата. Когато
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автоматизираната мрежа обхваща няколко организационни
единици, всяка от тях определя администратор по сигурността за
нейната част от мрежата. Той следи за спазването на мерките и
процедурите за сигурност при инсталирането, конфигурирането,
поддръжката и промените в АИС или мрежата. Управлява,
наблюдава и анализира свързаните със сигурността одитни записи
на системата и при констатиране или при съмнения за
компрометиране на сигурността докладва на ОРЕ и на служителя по
сигурността на АИС или мрежи. Осигурява резервиране и
съхраняване на одитните записи в определените срокове. Участва
заедно със служителя по сигурността на АИС или мрежи и с ОРЕ в
установяването на обстоятелствата, свързани с компрометиране на
сигурността на АИС или мрежата. Изпълнява функциите на
администратор по криптографска защита на информацията, ако в
АИС или мрежата се прилагат криптографски методи и средства.
13. Потребителите на АИС или мрежата също трябва да
имат издадено разрешение за достъп до информация за да получат
право да работят в АИС или мрежата. Те също трябва да са
преминали обучение в областта на сигурността на АИС или мрежа и
да са получили права за достъп до ресурсите на АИС или мрежа.
Потребителите
изпълняват
задълженията,
посочени
в
експлоатационните документи и указанията на администратора по
сигурността на АИС или мрежа, като незабавно го уведомяват при
съмнения за компрометиране сигурността.
ЦЯЛОСТНАТА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА
ИНФОРМАЦИЯ Е БАЗИРАНА НА ЕДИН ОСНОВЕН ПРИНЦИП

„НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ ЗНАЕ“!!
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Дайте определение за класифицирана информация
•
Кои са категориите информация, подлежащи на
класификация?
•
Какво се включва в дейността на класифициране на
информацията?
•
Кои са нивата на класификация за сигурност на
информацията?
•
Каква е разликата между общодържавния и
специализирания механизъм за защита на класифицираната
информация?
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8. Работа с документи съдържащи
класифицирана информация
Самостоятелна работа, в която обучаемите получават проект за оформяне и
изготвяне на предварително определен класифициран документ.

К

ласифицирането е дейност, при която се установява:
попада ли информацията в списъка на категориите
информация, съгласно приложение № 1 към чл. 25 от
ЗЗКИ или в списъка по чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ; налице ли е заплаха или
опасност от увреждане на интересите в съответната степен; дали
нерегламентираният достъп би създал опасност за интересите по т.
1; налице ли са обществени интереси, подлежащи на защита.
Срокове за защита на класифицираната информация:
• 30 години за информация, маркирана с гриф за сигурност
“Строго секретно”;
• 15 години за информация, маркирана с гриф за сигурност
“Секретно”;
• 5 години за информация, маркирана с гриф за сигурност
“Поверително”;
• 6 месеца за информация, маркирана с гриф за сигурност “За
служебно ползване”.
Нивото на класификация се премахва:
• След изтичане на съответния срок, съгласно чл. 34 от
ЗЗКИ;
• След изтичане на указания срок в грифа за сигурност;
• При отпадане на основанията за защита на
класифицираната информация.
Нивото на класификация се променя:
1. При промяна в основанията за определяне на нивото на
класификация за сигурност;
2. При неправилно определяне на нивото на класификация.
При това положение се уведомява лицето, подписало
документа или неговия ръководител, ДКСИ и всички
получатели при промяна или премахване на нивото на
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класификация. Получателите извършват преквалифициране на
документа.
Маркиране на класифицирана информация
Всяка класифицирана информация, представляваща държавна
или служебна тайна, се маркира, като върху материала се поставя
съответен гриф за сигурност. Обстоятелството, че класифицираната
информация е маркирана означава, че е създаден материал,
съдържащ класифицирана информация и материалът е обект на
съответните мерки за защита според нивото, а достъпът до него се
се дава при спазване на принципа “необходимост да се знае”.
Грифът на документа може да се изменя само със съгласието на
лицето подписало материала или на неговия висшестоящ
ръководител.
Уникалният регистрационният номер на класифицирания
документ се състои от: уникален идентификационен номер на
регистратурата; номенклатурния
номер
на
регистъра
от
Номенклатурния списък на регистрите; поредния номер на
материала за текущата година по регистъра и датата на
регистриране. Това се изписва по следния начин:
Номер на регистратурата / Номер на регистъра – пореден
номер на материала в регистъра / ДД.ММ.ГГГГ
Върху документа могат да се поставят указания
регламентиращи работата с него, като: “Даването на информация,
съдържаща се в документа без писмено съгласие на лицето,
подписало документа е забранено”; “Размножаването без
писменото съгласие на лицето,
подписало
документа
е
забранено”; “Преписването без писменото съгласие на лицето,
подписало документа е забранено”; “Правенето на извадки без
писменото съгласие на лицето, подписало документа е забранено”.
Документите с класифицирана информация се съхраняват в
щатно обособени структури наречени Регистратури за
класифицирана информация. Завеждащият регистратурата и
служителите в регистратурите отговарят
за
наличността,
правилното отчитане,
приемане, използване, разпределяне,
раздаване, събиране и съхраняване на материалите. Съхраняват
списъците на служителите, получили разрешение
за
достъп.
Следят сроковете за защита. Организират предаване в архив на
материалите с премахнато ниво на класификация и предлагат на
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Служителя по сигурност на информацията конкретни мерки за
отстраняване на евентуални слабости или нарушения.
В регистратурите се водят отчетни документи, най-основни от
които са: регистрите за регистриране на материалите, съдържащи
класифицирана информация; регистри за регистриране на отчетни
документи и сборове от документи; номенклатурен списък на
видовете регистри; тетрадки за отразяване на движението на
материалите в рамките на организационната единица; контролни
листове за отразяване на запознаването с документите; картонзаместители за работа със сборове от документи; описи за
предаване и получаване на материали. Служителят по сигурността
на информацията определя кои от останалите отчетни документи
да се завеждат в регистъра допълнително и утвърждава
номенклатурен списък на регистрите за регистриране на
материалите и на
сборовете от документи.
Отчетните документи могат да се водят в електронен вид в
Автоматизирана информационна система (АИС), когато е налице
техническа възможност, а именно: да е сертифицирана от
Специализирана дирекция “Технически операции” - ДАНС; да
осигурява поддържане и отпечатване на данните и изход на данни
във формат, установен от ДКСИ.
Материали, съдържащи класифицирана информация могат да
се изпращат на други организационни единици, като се изготвят
най-малко в два екземпляра. Предаването на класифицираните
материали се извършва чрез специална куриерска служба, куриер
от организационната единица или чрез автоматизирани
информационни системи (АИС) или мрежи, а при обявено военно
положение чрез военна пощенска свръзка.
Размножаване или правене на извадки може да се
извършва ако няма изрично разпореждане, забраняващо
размножаването на документи. При документи с ниво на
класификация “Строго секретно” само след писмено разрешение на
организационната единица, от която произхожда документа, което
се прилага към оригинала, а на останалите нива след разрешение на
ръководителя на организационната единица. Размножаването на
създаден в организационната единица документ, съдържащ
класифицирана информация, се извършва след разрешение на
лицето, подписало документа. Върху документа, от който се правят
копия се отбелязват датата на тяхното изготвяне; броят на копията;
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причината за размножаването; името на лицето, дало разрешение
за размножаване; името и подписа на лицето, което е направило
копията. На първата страница на всяко копие, горе вляво, се поставя
пореден номер на копието.
Лицата получили достъп до класифицираните документи
отговарят за тяхното опазване, като в края на работата с тях лично
ги предават в регистратурата срещу подпис. При загубване
незабавно трябва да уведомят завеждащия регистратурата и
служителя по сигурността на информацията. Нямат право да
разгласяват класифицирана информация и да изнасят, извън
организационната
единица.
Нямат
право
да
записват
класифицирана информация на нерегистрирани предварително на
отчет магнитни носители. Извадки от класифицирани документи се
правят само на работни тетрадки, регистрирани в регистратурата.
Нямат право да използват материали, съдържащи класифицирана
информация, за явни публикации, дипломни работи, дисертации,
доклади и др.
Служителят по сигурността на информацията осъществява
контрол върху цялостната дейност и
състоянието на
класифицираната информация. Контролът бива текущ и
периодичен, чрез годишни и ежемесечни вътрешни проверки.
Класификация на чувствителната информация
С цел да се гарантира достатъчна, адекватна и
пропорционална на заплахите защита на информацията, се прави
преценка на важността и чувствителността й, както и на
нормативните изисквания към нея. Въз основа на тази преценка
чувствителната информация се разделя в няколко категории.
Когато е приложимо, тази класификация се пренася и върху всички
ресурси, които участват в създаването, обработването,
съхраняването, пренасянето, разпространението и унищожаването
на информацията, и към тях се прилагат подходящи мерки за
защита, съответстващи на заплахите.
1. TLP (traffic light protocol) – използва се при обмен на
информация.
[TLP-RED] – Само за определени получатели: в контекста на
една среща например информацията се ограничава до
присъстващите на срещата.
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[TLP-AMBER] е ограничено разпространение: получателят
може да споделя тази информация с други хора от организацията,
но само ако е спазен принципът „необходимост да се знае“.
[TLP-GREEN] е за широка общност: информацията в тази
категория може да бъде разпространявана широко в рамките на
дадена общност. Въпреки това информацията не може да бъде
публикувана или поствана в интернет, както и изнасяна извън
общността.
[TLP-WHITE] - неограничено: предмет на стандартните
правила за авторско право; тази информация може да се
разпространява свободно, без ограничения.
2. Препоръчителна класификация на чувствителната
информация
и
изисквания
към
информационните
и
комуникационните системи за осигуряване на достъп до
информацията:
„Ниво 0“ обхваща открита и общодостъпна информация
(например публикувана на интернет страниците); предполага
анонимно ползване на информацията и липса на средства за защита
на конфиденциалността й; отговаря на TLP WHITE.
„Ниво 1“ е ограничено само до дадена общност; отговаря на
TLP GREEN; получателите могат да споделят информация с
класификация „Ниво 1“ с партньорски организации в рамките на
своя сектор или общност, но не и чрез обществено достъпни канали.
Това изисква ползвателите да се идентифицират, преди да
изпълняват каквито и да са действия, контролирани от системата
за достъп; за установяване на идентичността трябва да се използва
защитен механизъм от типа идентификатор/парола.
„Ниво 2“ е разрешено само в рамките на организациите на
участниците,
обработващи,
съхраняващи
или
обменящи
информацията. Отговаря на TLP-AMBER с допълнително уточнение
за ограничение на достъпа. Получателите могат да споделят
информация с класификация „Ниво 2“ с членове на собствената си
организация и с потребители или клиенти, които трябва да са
запознати с нея, за да се защитят или да предотвратят
допълнителни щети; източниците имат правото да определят
допълнителни планирани граници на споделянето, които трябва да
се спазват. Изисквания към информационните и комуникационните
системи – в допълнение към изискванията към предишното ниво:
като механизъм за проверка на идентичността да се използва
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удостоверение за електронен подпис, независимо дали е издадено
за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна
инфраструктура на публичния ключ, или е издадено от външен
доставчик на удостоверителни услуги; при издаване на
удостоверението издаващият орган проверява съществените данни
за личността на ползвателя, без да е необходимо личното му
присъствие; доверителната изчислителна система трябва да
осигури реализация на принудително управление на достъпа до
всички обекти; доверителната изчислителна система трябва да
осигури взаимна изолация на процесите чрез разделяне на
адресните им пространства.
„Ниво 3“ 2 е ограничено само до участниците, обработващи,
съхраняващи или обменящи информацията; отговаря на TLP-RED.
Източниците могат да използват класификация „Ниво 3“,когато
информацията не може да бъде ефективно обменяна с други страни
и би могла да доведе до въздействия върху неприкосновеността на
личния живот, репутацията или операциите на дадена страна, ако с
нея бъде злоупотребено. Получателите не могат да споделят
информация, маркирана с „Ниво 3“, с която и да е страна извън
конкретния обмен, обработка или съхранение. Изисквания към
ИКТ системите – в допълнение към изискванията към предишното
ниво: като механизъм за идентификация да се използва единствено
удостоверение за универсален електронен подпис. При издаване на
удостоверението да е гарантирана физическата идентичност на
лицето. Доверителната изчислителна система трябва да бъде с
проверена устойчивост към опити за проникване. Комуникацията
между потребителя и системата да се осъществява по криптирани
канали, използващи протокол Transport Layer Security (TLS), като
минималната дължина на криптиращия ключ трябва да е поне 256
бита. Доверителната изчислителна система да има механизъм за
регистрация на опити за нарушаване.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Какво представлява класифицирането?
•
Кога се променя нивото на класификация?
•
Как се изписва уникалния регистрационен номер на
класифицирания документ?
•
Колко вида TLP се използват при обмен на информация?
•
Какъв протокол за комуникация се използва при „Ниво
3” класифицирана чувствителна информация?
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9. Сигурност на електронното управление и
единната среда за обмен на електронни
документи в Република България
Лекцията дава знания за същността, законодателната рамка и сигурността
на услугите при електронното управление.
❖ Разглежда се същността, принципите, структурата и услугите на
електронното управление;
❖ Разглежда се законодателната рамка регламентираща изграждането,
функционирането и безопасността на електронното управление
❖ Дават се примери и добри практики от електронното правителство на
Естония.

Идеята за електронно управление възниква като проект за
вътрешно правителствена комуникация и обмен на документи. Покъсно правителствените организации започват да разработват
уебсайтове и бази данни, които се попълват с информация. С
развитието на глобалната мрежа и увеличаване броя на
потребителите, постепенно започва да се предлага двупосочен
обмен на данни и комплексни услуги, при което не се налага
гражданите да посещават офиси, а всичко от заявяването до
плащането и получаването на крайния резултат се извършва
онлайн.

Същност на електронното управление
Има различни определения за термина електронно
управление. В приетата с решение на Министерски съвет №
163/21.03.2014 г. „Стратегия за развитие на електронното
управление в Република България 2014 – 2020 г.“, е посочена
следната дефиниция: „Електронното управление (е-управление) е
управление в електронна среда на нормативните взаимовръзки,
административните процеси и обслужване и взаимодействието с
потребителите с използване на информационни, статистически и
математически модели и методи на обработка на данни,
информация и знания, които осигуряват много по-високо ниво на
ефективност на управлението“.
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Сред основните цели за изграждането му е повишаване
удовлетвореността на гражданите и насърчаването им да участват в
управлението. Успоредно с това се повишава качеството и
ефективността
при
обмена
на
информация
между
административните звена. Поради тази причина почти всички
държавни органи днес разработват или поддържат свой
информационни системи с бази данни за населението и за
предоставяне на различни административни услуги.
Електронното управление обхваща
направления за комуникация и услуги89:

четири

основни

“Администрация – Граждани” – съвременни Интернет и
интранет WEB базирани решения, съчетани с традиционните
средства за осигуряване на широк достъп, които да водят до
качествени промени в условията за комуникиране и предоставяне
на услуги за гражданите.
“Администрация – Бизнес” – съвременни решения, които
оптимизират
процесите
и
деловите
отношения
между
администрацията и различните икономически субекти.
“Администрация – Администрация” – развитие на
информационните технологии в национален и междудържавен
аспект с оглед на ефективно взаимодействие между различните
административни структури.
“Вътрешноведомствена ефективност и ефикасност” –
организиране и оптимизиране на бизнес процесите, на
отношенията “Администрация – Служители” и на комуникацията в
отделните административни структури“.
Ключов градивен елемент за реализиране на електронното
управление е изграждане и прилагане на единен информационен
модел. За целта се прилагат отворени стандарти, гарантиращи
разширяемост и гъвкавост, а използваните технологии и подходи
дават възможност за адаптация към промените в средата и
въвеждане на нови услуги.

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България
2014 – 2020 г. (приета с РМС № 163 от 21.03.2014 г.) стр. 3.
89
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Фиг.29 Модел на функциониране на електронното
управление
Източник: Стратегия за развитие на електронното управление в Република България
2014 – 2020 г. (приета с РМС № 163 от 21.03.2014 г.) стр. 27.

Инфраструктурата е гръбнакът на е‐управление и е критичен
фактор за всички инициативи в тази посока. В стратегията е
заложено изграждането на гарантирана високоскоростна
комуникационна свързаност между всички администрации.
Единният системен интегратор (ЕСИ) е организация, чиято основна
функция е осигуряване на непрекъснатост във функционирането на
ИКТ системите в държавната администрация. Негова отговорност е
да осигури поддръжката и функционирането на автоматизираните
информвационни системи в държавната администрация и тяхната
информационна и мрежова сигурност. Със Закона за изменение и
допълнение на Закона за електронното управление (ДВ, БР. 46 ОТ
2007 Г.) системната интеграция възлага тази дейност на
"Информационно обслужване" - АД.
За цялостното изграждане на електронното управление и
координиране на всички дейности в тази област, със Закона за
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електронното управление (обн. ДВ, бр. 50 от 2016 г.), към
Министерския съвет е създадена Държавна агенция „Електронно
управление“ (ДАЕУ). Агенцията има за задача да провежда
държавната политика в следните области: електронно управление,
електронни удостоверителни услуги, електронна идентификация,
мрежова и информационна сигурност, инфраструктура за
пространствена информация и информация от обществения сектор
в машинночетим отворен формат, като за целта е изграден портал
на интернет адрес https://e-gov.bg. Данни от Единния модел за
заявяване,
заплащане
и
предоставяне
на
електронни
административни услуги в България , който е част от този портал,
сочат че през 2019 г. справките за обслужване на гражданите и
бизнеса надхвърлят 5,6 милиона, при пълно отсъствие на такива
справи в страната две години по-рано. Административните
структури на национално и местно ниво общо са извършили над 16
милиона справки за обслужване на гражданите и бизнеса .
Електронното правителство е термин за електронно
управление, който обобщава употребата на информационни и
комуникационни технологии при предоставяне на публични
административни услуги на гражданите на съответната държава.
Самото електронно управление се осъществява чрез предоставяне
на електронни услуги.

Видове електронни услуги
Електронните административни услуги са следващ етап в
развитието на административни услуги и имат за цел да улеснят
достъпа на заинтересованите лица до тези услуги. Предоставянето
на електронни административни услуги в България е
регламентирано със Закона за електронното управление, който
урежда дейността на административните органи при работа с
електронни документи, предоставянето на административни
услуги по електронен път и обмена на електронни документи
между административните органи. В чл. 9, ал. 1 е дадена следната
дефиниция:
„Електронни
административни
услуги
са
административните услуги, предоставяни на гражданите и
организациите от административните органи, услугите,
предоставяни от лицата, на които е възложено осъществяването
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на публични функции, както и обществените услуги, които могат да
се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването
на електронни средства“.
Съгласно приетата и основополагаща „Стратегия за
електронно правителство“ и предложеният от Европейската
комисия списък на основните онлайн услуги, като индикатори за
оценка на развитието на електронното правителство са
дефинирани 20 административни услуги – 12 за граждани и 8 за
бизнеса.
Административни услуги за граждани
1.
Подоходни данъци: декларации, уведомяване.
2.
Услуги по търсене на работа при бюрата на труда.
4.
Социални осигуровки, помощи за безработни, добавки
за деца, медицински разходи, стипендии.
5.
Лични
документи
(паспорти,
свидетелства
за
управление на МПС).
6.
Регистрации на МПС (нови, използвани, внесени МПС).
7.
Подаване на документи за строителни разрешения.
8.
Декларации към полицията (напр. при кражба).
9.
Публични библиотеки (каталози, машини за търсене).
10.
Свидетелства (за раждане, брачни и др.).
11.
Дипломи за средно и висше образование.
12.
Смяна на адресна регистрация.
13.
Услуги, свързани със здравеопазването (интерактивни
съвети относно наличността на определен тип услуги в различните
болници; запазване на час за преглед).
Административни услуги за бизнеса
1. Социални осигуровки за заетите.
2. Корпоративни данъци: декларации, уведомяване.
3. Данък върху добавената стойност: декларации,
уведомяване.
4. Регистрация на нова фирма.
5. Изпращане на данни до Националния статистически
институт.
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6. Митнически декларации.
7. Разрешения, свързани с
(включително докладване).
8. Обществени поръчки.

екологични

изисквания

Прогресът в предоставянето на тези услуги се оценява в
следните 4 степени:
1. Предоставяне на on-line информация за услугата.
2. Еднопосочно взаимодействие.
3. Двупосочно взаимодействие.
4. Цялостно обслужване on-line, включително доставка и
разплащане.
Други електронни услуги
Това са електронни услуги, които не са свързани с
електронното управление, но използват същите технически ресурси
(компютри, мрежи, лични данни). Такива са:
- финансови електронни услуги – онлайн банкиране;
- електронни услуги за публикуване и получаване на
информация – сайтове за новини, блогове, форуми и др.;
- онлайн магазини и аукциони;
- онлайн развлечения – игри, музика, филми и др.;
- онлайн залагания и хазарт;
- социални мрежи;
При ползването на електронни услуги в повечето случаи се
изисква въвеждането на лични данни, банкови сметки, пароли и
друга чувствителна информация. Не винаги може да сме сигурни в
намеренията и коректността на лицата имащи достъп до
въведената от нас информация, а безобидни на пръв поглед
действия могат да доведат до загуби от различно естество.
Затова, при изграждането на системата за електронно
управление, следва да се използва модел за информационна
сигурност, съчетаващ в себе си добрите практики и най-високите
стандарти в областта на кибер-защитата и кибер-сигурността.
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Опитът на Естония за въвеждане на електронно
управление
Малката балтийската държава Естония се възприема като
лидер в областта на електронното правителство. Не случайно
нарицателно я наричат “E-stonia”.
От 2005 година във всички библиотеки, училища,
университети, обществени сгради, централни части и паркове на
по-големите градове има безплатен интернет достъп.
Всеки в страната гласува и плаща данъци онлайн.
Използвайки специални лични карти, естонците получават достъп
до почти всички публични услуги чрез интернет на специален сайт
www.eesti.ee.
Личната карта на всеки естонец не само го идентифицира във
физическия свят, но и работи в електронна среда, позволявайки на
хората да имат достъп до почти всяка електронна услуга,
включително тези на банките, компаниите за комунални услуги и
дори да плащат билети за паркинг с мобилни телефони или в
градския транспорт.
В естонската електронна среда са включени също така
полицията и системите на училищата и здравеопазването. Колата
на всеки полицейски служител е оборудвана с компютър, има
достъп до Интернет, както и устройства, свързани с централен
сървър, от който може моментално да вземе информация за дадена
кола.
Родителите пък получават информация за успеха и
поведението на децата си през Интернет, имайки постоянна връзка
с учителите и ръководството на училището.
Ако пострадате и се нуждаете от спешна помощ, вашата
електронна карта може да даде достъп на лекарският екип до
Електронният ви здравен картон, който съдържа цялата здравна
информация за вас – епикризите, рецептите, рентгенови снимки и
т.н.
Повечето нотариални услуги се извършват също в интернет, а
цялата необходима информация като ипотеки, платени данъци или
свидетелство за съдимост е достъпна онлайн.
За успеха на Електронното правителство в Естония от
съществено значение е и финансовия стимул. Разликата между
онлайн и офлайн цените е драстична. Например електронните
билети за градски транспорт са около 30% по-евтини от
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хартиените. Банките също са премахнали повечето такси за онлайн
банкиране, оставайки обаче таксите, за операции на гишета.
Какво обхваща проекта за Електронно правителство в
Естония? Нека разгледаме някои от дейностите, реализирани по
този проект.
1. Единна информационна система X-Road
X-Road е единна информационна система на обмен на данни и
информация (в реално време), както между държавните
организации и служби, така и между държавата и гражданите
(аналог на българската Единна среда за обмен на електронни
документи – ЕСОЕД). Обменът на данни е надеждно защитен.
Включва над 1500 услуги с повече от 80 бази данни. За
предоставяне на услугите чрез X-Road, към системата са свързани
над 500 организации и институции.
Трафикът на X-Road включва също и информационните
системи на частния сектор (като например банки, застрахователни
компании, телекомуникационни компании и др.). X-Road също е
чудесно решение за свързване на информационните системи на
Естония с информационните системи на други страни, като по този
начин се създава пространство за международна услуга.
Опитът от въвеждане на електронно управление в Естония
показва, че базите данни се изграждат по стандартен начин, но
информационните системи са с различен интерфейс90. Затова те
създават проекта X-Road за обединяване на бази данни и въвеждане
на
един
стандарт
за
използване.
Така
различните
информационните системи правят заявка към различни бази данни
и извличат информация. Стандартния интерфейс улеснява
потребителите чрез единна аутентификация и ауторизация за
което се използва личната карта на гражданина. Така всеки извлича
информация според правата си. В системата са формирани
следните потребителски групи: граждани, администрация и бизнес.
Технически X-Road включва мрежа от защитени бази данни
свързани с Интернет. Използвания софтуер е Oracle, Informix,
Progress със стандартни SQL. X-Road изпраща заявки в XML и има

Ламбева, М., Драганов, Д., Христозов, И. Оценка на възможността за
интегриране на полевите информационни системи за командване и
управление. Сп. CIO, бр.7, 2011
90
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обща система
компоненти:

за

аутентификация.

Проекта

има

следните

- Софтуер за заявка към базата данни, обработка на
информация, ауторизация и идентификация между браузър,
потребител и база данни.
- Множество общи услуги, като е-гражданин.
- Специална организация, която управлява лицензи.
Архитектурата на X-Road включва:
- Защитена опорна мрежа за транспорт на информация
- Информационни системи
- Хардуер, софтуер, единен портал и бази данни.
2. Лична карта (ID card)
За да гарантира сигурно участие в информационното
общество, Естония е въвела електронна лична карта с вграден чип,
която може да се използва за криптиране на документи и за
добавяне на електронен подпис.
Заедно с личната карта всеки неин притежател също получава
официален адрес за електронна поща под формата на
firstname.lastname@eesti.ee. Адресът е предназначен за официалната
кореспонденция с държавата. Този адрес е също един вид
“официално електронно място на пребиваване” за даденото лице.
С тази лична карта се позволява на хората да имат достъп до
почти всяка електронна услуга в Естония (банки, държавен портал,
среда на обслужване на клиентите, на компаниите за комунални
услуги и т.н.).
3. Мобилна лична карта (Mobile ID)
Като алтернатива на личните карти, Естония има развита
инфраструктура за Мобилна лична карта.
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Mobile-ID са основно предназначени да бъдат използвани в
електронна среда като нейните функции са подобни на
електронните функциите на личната карта.
С Mobile-ID хората имат достъп до информационните системи,
използвайки своите мобилни телефони по начин, който е подобен
на начина, по който те използват личните си карти.
4. Електронно училище (eSchool)
еSchool е лесна за използване услуга, свързваща родители,
студенти, учители и училищни администратори по Интернет, като
предава цялата училищна информация. Така се пестят много време
и средства в образователния процес.
Родителите могат да имат достъп до точна информация в
реално време за напредъка на детето си: те могат лесно да следят
класовете, посещаемостта, домашните работи, а също и да участват
в класни или училищни форуми.
И накрая, но не на последно място, eSchool осигурява ценни
инструменти за студентите както при кандидатстването, така и при
тяхното обучение.
5. Електронна полиция (ePolice)
Полицейските коли в Естония са оборудвани с компютър,
достъп до Интернет и устройства, които изпращат информация от
централния комуникационен център.
С помощта на компютър и Интернет, полицейските служители
имат достъп до системата на полицията, в която информацията е
свързана с X-Road. Благодарение на това, че полицията може бързо
да се свърже с всяка една от информационните системи на X-Road,
тя бързо реагира в различни ситуации.
Естонските гражданите, от своя страна, няма нужда да носят
със себе си шофьорска книжка и застрахователен талон, защото се
идентифицират само с личната си карта.
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6. Електронно гласуване по интернет (eVoting)
В парламентарните избори от март 2007 г. повече от 90% от
всички естонски избиратели са имали възможност да гласуват чрез
Интернет с помощта на националната карта за самоличност.
Системата еVoting следва всички принципи, характерни за
традиционното гласуване като предимството й е, че с електронния
вот по трудно може да се влияе на избирателите и да се
манипулират резултатите.
7. Интернет банкиране (eBanking)
Електронното банкиране е част от всекидневния живот за
повечето естонци, защото естонските банки предлагат цялостно
решение, което позволява на клиентите да завършат всички видове
сделки с парите си от техния дом, офис или всяко друго място,
където има компютър и достъп до Интернет.
Благодарение на Интернет банкирането, с помощта на лична
карта (ID card) и Mobile ID, около 98% от банкови сделки в Естония
се осъществяват по електронен път. Това води до рязък спад на
броя на банковите офиси, тъй като 99% от финансовите транзакции
вече стават онлайн.
8. Данъчна служба (eTax office)
Подаването на данъчна декларация онлайн отнема само
няколко минути, защото Х-Road прави всички необходими
информационни
системи
на
разположение.
Системата
идентифицира лицата с помощта на лична карта (ID card) , Mobile ID
или eBanking. Така не е нужно потребителите многократно да
въвеждат своите данни.
Ако пък дадено лице има право на данъчно възстановяване,
парите се прехвърлят в банковата сметка на това лице в рамките на
няколко дни, при условие, че всички данни в данъчната декларация
са точни.
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Състояние на електронното управление в
Република България
За цялостното изграждане на електронното управление и
координиране на всички дейности в тази област, със Закона за
електронното управление (обн. ДВ, бр. 50 от 2016 г.), към
Министерския съвет е създадена Държавна агенция „Електронно
управление“ (ДАЕУ). Агенцията има за задача да провежда
държавната политика в следните области: електронно управление,
електронни удостоверителни услуги, електронна идентификация,
мрежова и информационна сигурност, инфраструктура за
пространствена информация и информация от обществения сектор
в машинночетим отворен формат, като за целта е изграден портал
на интернет адрес https://e-gov.bg. Данни от Единния модел за
заявяване,
заплащане
и
предоставяне
на
електронни
административни услуги в България, който е част от този портал,
сочат че през 2019 г. справките за обслужване на гражданите и
бизнеса надхвърлят 5,6 милиона, при пълно отсъствие на такива
справи в страната две години по-рано. Административните
структури на национално и местно ниво общо са извършили над 16
милиона справи за обслужване на гражданите и бизнеса.
Ресурсите на електронното управление, които са включени в
реализацията на Единния модел за заявяване, плащане и
предоставяне на ЕАУ са:
- Единен
портал
за
достъп
до
електронни
административни услуги;
- Система за електронна автентикация (еАвт);
- Система за управление на електронни форми (еФорми);
- Система за електронна оторизация (еОтор);
- Система за обмен справочна и удостоверителна
информация (RegiX);
- Система за електронно плащане (еПлащане);
- Система за електронно връчване (еВръчване).
С постановление на Министерски съвет №196 от 08.07.2011 г.,
чрез интегриране на съществуващите Национална мрежа на
държавната администрация (НМДА) към Министерски съвет и
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Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към ИА ЕСМИС е
създадена Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на
държавната администрация с точки на достъп в 28 областни града.
Тя пренася едновременно данни, глас и видео с гарантирано
качество, като осигурява непрекъснато обслужване и управление на
услугите в реално време. Използваните в ЕЕСМ съвременни
технологии позволяват виртуално да се обединят в единна
национална информационна инфраструктура корпоративните
мрежи на министерствата, ведомствата и местната администрация,
като се запази тяхната информационна самостоятелност,
автономното им управление и се изключи всяка форма на
нерегламентиран достъп до пренасяната информация.

Фиг. 30 Интерфейс на единен портал за достъп до
електронни административни услуги
Източник: https://egov.bg/
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Достъпа до ЕАУ се осъществява през единен портал за достъп
на адрес https://egov.bg, а идентификацията и автентификацията се
извършва чрез квалифициран електронен подпис или чрез единен
граждански номер и персонален идентификационен код, издаден от
НОИ.

Фиг. 31 Вход в единния портал за електронни услуги
След успешното влизане потребителите имат достъп до
персонализирани услуги, справки, системата за сигурно електронно
връчване, извършване на плащания на услуги онлайн, както и
административни услуги свързани с профила.
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Фиг. 32 Меню „Моето пространство“ в единния портал за
електронни услуги
Системата за сигурно електронно връчване е услуга за
електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) №
910/2014. Член 43 регламентира правна сила на услугите за
електронна препоръчана поща, а именно:
1. Правната сила и допустимостта на данните, изпращани и
получавани чрез използване на услуги за електронна препоръчана
поща, не могат да бъдат оспорени като доказателство в съдебни
производства единствено на основанието, че са в електронна форма
или че не отговарят на изискванията за квалифицирана услуга за
електронна препоръчана поща.
2. Данните, изпращани и получавани чрез използване на услуги
за електронна препоръчана поща, се ползват от презумпцията за
цялост на данните, за изпращане на тези данни от
идентифицирания
изпращач,
тяхното
получаване
от
идентифицирания получател и за точност на указаните чрез
квалифицираната услуга за електронна препоръчана поща дата и
час на изпращане и получаване на данните.
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Удостоверяването на времето на изпращане и получаване на
документа/съобщението се извършва, като се ползва услуга за
удостоверяване на време. Удостоверението за време (Електронен
времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/20141 ) е електронна
квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен
документ към даден момент. Практическата полза е възможността
да се докаже пред съд или друго физическо или юридическо лице,
че някакъв блок информация е съществувал преди някаква дата,
час, минути и секунди. Правната сила на електронните времеви
печати съгласно Регламента са регламентирани в Член 41, който
гласи следното:
1. Правната сила и допустимостта на електронния времеви
печат като доказателство в съдебни производства не могат да
бъдат оспорени единствено на основанието, че той е в електронна
форма или че не отговаря на изискванията за квалифициран
електронен времеви печат.
2. Квалифицираният електронен времеви печат се ползва от
презумпцията за точност на указаните от него дата и час и за
цялост на данните, с които са обвързани датата и часът.
3. Квалифицираният електронен времеви печат, издаден в
една държава членка, се признава за квалифициран електронен
времеви печат във всички държави членки.
В менюто „Справки за физическо лице“ освен информация за
имотно и гражданско състояние, дипломи, дължими вземания,
данни за семейно положение и друга информация, лицето може да
види списък на всички направени запитвания за достъп до неговата
информация.
Електронни услуги могат да бъдат заявени, платени и
получени по електронен път като се използват тематичните
менюта в единния портал. Броят на услугите които се предлагат и
на администрациите непрекъснато нараства и се разширява. Освен
посочения по-горе единен портал за ЕАУ, се развиват и
платформите за достъп до публични данни в Република България в
отворен и машинночетим формат https://data.egov.bg и портала за
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обществени
консултации
http://www.strategy.bg.

на

Министерския

съвет

Електронните услуги, които са достъпни през единния портал
и са свързани с електронното управление, могат да бъдат
групирани по следния начин:
− електронни административни услуги (заявяване на услуга,
прикачване на документи при необходимост и получаване на
заявената услуга)
− сигурно електронно връчване
− електронна автентикация
− електронни плащания
− електронен междурегистров обмен
− електронен обмен на съобщения (документооборот)
Електронното връчване е система, която позволява изпращане
и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от
публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията
чрез системата за е-връчване замества класическия метод за
доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) №
910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление
(ЗЕУ). Услугата представлява електронен еквивалент на
препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за
граждани и юридически лица, за администрации, за лица,
осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи
обществени услуги.
Системата електронна автентикация предоставя единна
централизирана услуга за автентикация (SingleSign-On), като издава
атестати, идентифициращи потребителите в информационната
среда на електронното управление. Със системата могат да се
интегрират различни средства за електронна идентификация,
които се използват при заявяване на ЕАУ, но някои от средствата
предоставят ниво на осигуреност „ниско“ съгласно изискванията на
Регламент № 910/2014 г., а именно ограничена степен на
надеждност на претендираната или заявената самоличност на
дадено лице. С цел да се понижи значително рискът от злоупотреба
или промяна на самоличността, да се повиши сигурността на
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процеса
по
автентикация
се
препоръчва
двуфакторна
автентикация. Тя осигурява потвърждаване на самоличността на
потребителя, само след успешно представяне на втори фактор
автентикация. Този фактор следва да бъде от категорията „фактор
въз основа на притежание“ и от потребителят се изисква да докаже,
че го притежава. Може да се избират различни средства за
електронна идентификация, които могат да бъдат кратко текстово
съобщение (SMS), ОТР/TOTP или еднократна хипервръзка за
електронна поща.
Средата, осигуряваща електронни разплащания при
предоставяне на административни услуги по електронен път,
представлява единна информационно-комуникационна среда,
която осигурява автоматизиран и сигурен обмен на информация
между участниците в нея, като предава необходимите съобщения за
изпълнение на процеса на електронно плащане от момента на
неговото иницииране до потвърждението за вече извършено
плащане.
За намаляване на административната тежест върху
гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за
представяне на някои официални удостоверителни документи на
хартиен носител, с Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на
Министерският
съвет,
са
дефинирани
съответните
удостоверителни услуги. За издаването на удостоверенията се
използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни се
извличат от администрациите автоматизирано по електронен път.
Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез
средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя
възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано
подаване и обслужване на стандартизирани заявки за
административни услуги по електронен път. С разработените
компоненти, необходими за свързване на информационните
системи на администрациите, е осигурена възможността за
потребителите на информация автоматично да извличат данни от
основни регистри, сред които са Национална база данни
„Население“, регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски
регистър, Регистър на задълженията към митническата
администрация, Регистър на вписаните администратори на лични
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данни, Регистър на българските документи за самоличност, Единен
регистър на чужденците, Регистър на средните училища и детските
градини, Регистър на дипломите и свидетелства за завършено
основно и средно образование и придобита степен на
професионална квалификация, Регистър на производствата по
несъстоятелност, Регистър на задължените лица и други.
Създадената възможност за реализиране на вътрешни
електронни административни услуги е предпоставка за постигане
на една от основните цели на електронното управление комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса.
Към март 2019 г. свързани са 65 основни регистъра,
администрирани от 25 централни администрации - министерства и
изпълнителни агенции. Реализирани са 168 служебни електронни
услуги/справки към регистрите.
Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският
съвет задължи административните органи в срок до 1 септември
2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи
в съответствие с единен технически протокол, утвърден от
председателя на Държавната агенция „Електронно управление“.
Мярката има за цел обменът на електронни документи, които
съдържат електронни изявления между администрациите, да се
извършва единствено по определения технически протокол.
Административните органи трябва да използват само системи за
електронен документооборот, които изпълняват този протокол.
Задължението за всички администрации да обменят документи
помежду си единствено по електронен път е в сила от 1 ноември
2018 година.
Електронни услуги свързани с електронното управление се
предлагат на тематични страници в Интернет извън единния
портал. Те са изключително разнообразни, но могат да бъдат
причислени към някоя от посочените по-горе групи. Тук трябва да
се споменат някои от често използваните електронни услуги, като
възможността за регистриране на трудови договори в НАП,
информация
за
болничните
листове
за
временна
нетрудоспособност, декларация образец №1 „Данни за осигуреното
лице" и декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък
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по чл. 42 ЗДДФЛ" към НАП, които първоначално се въвеждат с
помощта на специализиран софтуер, след което се изпращат по
електронен път до съответната администрация.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•

Какво представлява електронното правителство?

•

Дайте примери за електронни услуги в България

•
Кои структури са създадени
електронно управление 2014-2020”?

в

„Стратегията

за

•
Кой закон разглежда възможността за вкарване на чип в
личните карти?
•

Какво включва архитектурата X-Road?
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10. Сигурност на институционалните
уебсайтове и приложения.
Лекция за сигурността на институционалните уебсайтове и приложения в
интернет пространството.
❖ Разглеждат се нивата на изграждане на различните информационни
системи;
❖ Архитектурата на корпоративните информационни системи и
средствата за тяхната защита.

О

Сновните съставни части в световната мрежа World
Wide Web са уебсайтовете, които се дефинират като
интернет базирани приложения, състоящи се от
множество уеб страници (хипертекстови документи) с общ URL
адрес, който често се състои само от името на домейна или IP
адреса и пътя до основната директория, до които може да се
достигне с помощта на програми наречени уеб браузъри.
Към настоящия момент търсачката Google е индексирала
около 1,3 милиарда уебсайта във видимото интернет пространство
и те с право се превърнаха в крайъгален камък на корпоративните
авотматизирани информационни системи.91
Обект на автоматизираните информационни системи е всеки
елемент, който съдържа или приема информация, поради което
защитата на институционалните уебсайтове представлява интерес
за информационната сигурност на държавата.
Сигурността на всяка информационна система в това число и
на уеб сайтовете е в пряка зависимост от нивата на функционалност
и изполваемост на приложенията.
Основната концепция за сигурност на информационните
системи се базира на компромисния триъгълник, получен от
компонентите: сигурност, функционалност и използваемост
спрямо цената на системата. При всяка информационна система се
получава различен триъгълник, затова трябва да се постигне
максимална степен на компромис при която средствата хвърлени за
защита на уебсайтовете и уеб приложенията да бъдат по-малки от
евентуалните загуби.

91

http://www.internetlivestats.com/ [прегледан 30.01.2018]
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Система за управление сигурността на
информацията в организацията
Изграждането на уебсайтовете в организацията трябва да
бъде съобразено с цялостната архитектура на корпоративната
система за управление сигурността на информацията. Има няколко
композиции за построяване на такива системи за информационна
сигурност, като най-ефикасна е комплексната система, която
включва не просто защита на устройствата, а и защита от грешки на
потребителите.
Изхождайки от голямото многообразие на средствата за
защита на информацията, можем да класифицираме тези средства
според предназначението и техническите решения, както следва:
1.
Средства за защита от несанкциониран достъп - т.н.
защитни стени (FireWall). Това е най-изполваното средство за
защита на мрежите от външни заплахи. Те са проектирани така, че
да предотвратят навлизането на нежелан трафик в определените
зони, като по този начин се осигурява сигурност на периметъра. Но
корпоративната система следва да осигури защита на следните
нива: достъп до мрежата, на мрежово ниво, на транспортно ниво, на
приложно ниво. Затова по-широко използвани са средства за
многослойна защита –например за защита на трафика, предаван по
открити линии, според протокола могат да бъдат: за защита на
физическо ниво – защита на кабелите, комуникационни стаи,
екранизация на кабелите; на мрежово ниво – шифриране на
трафика от компютър до компютър използвайки например IPSec; на
транспортно ниво – шифриране на данните от приложение до
приложение използвайки например Secure Socket Layer (SSL); на
приложното ниво – използване на програми за локална защита и
криптиране92.

Николов, Н., Христозов, И. Проблеми и предизвикателства пред
изграждането на национална система за киберсигурност. Военен журнал, 2015
г., бр.3, ISSN 0861-7392, стр.7-13
92
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2.
Защита на електронната поща, аудио и видео и друга
информация, предавана по открити канали, чрез използване на
VPN93;
3.
Защита на информацията от вируси доставяни през
SMTP, HTTP, FTP и вътре в самата система. Използване на
антивирусни системи, като TrendMicro, Symantec (Norton AntiVirus
Corporativ Edition) през които преминава целия трафик;
4.
Средства за осигуряване на регламентиран достъп на
множество потребители до множество приложения използва
протокола
Authentication,
Authorization,
Accounting
(ААА).
Аутентификация е идентифициране на потребители, авторизацията
е удостоверяване и получаване на съответните разрешение, а
акаунтинга се превежда като одит и запис какво правят
потребителите. Всяка една мрежа, система или уебсайт следва да е
проектиран така, че да контролира кой може да се свърже с нея,
когато му е разрешено и да прави какво му е разрешено, като остави
запис за проверка при нужда.
5.
Разделяне на достъпа и защита от несанкциониран
достъп до информационните ресурси на сървърите за бази от
данни, WWW, FTP, POP3/SMTP. Защита от SPAM на пощенските
сървъри;
6.
Използване на активна директория. Използва се като
превантивна мярка за защита от вътрешните потребители, като се
ограничат правата им. Тя има предимство и при организиране на
автоматичното обновяване за fixes и patches чрез използване на
WSUS Server на Microsoft.
7.
Системи за откриване на проникване Intrusion
Detection System (IDS), а в последствие и появилите се по-нови
системи за предотвратяване на проникване (IPS), които откриват
атаки в реално време и опити за нерагламентиран достъп. Такива
решения имат ISS (Real Secure), Symantec (NetRecon).
8.
Използване на нестандартни методи за защита. Те
служат за защита от несанкциониран достъп, осъществяван от
Христозов, И. Оценка на възможностите за интегриране на
информационните системи за отбрана и национална сигурност. Хемус 2016,
„Научните изследвания – ключов фактор за придобиване на нови
отбранителни способности”, Институт по отбрана "професор Цветан Лазаров",
София, 2016, ISSN 1312-2916, стр.III-1-III-11
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вътрешни потребители. Към тези методи могат да спадат,
поставяне на Proxy с ограничаване на потребителите за достъп до
определени сървъри, защитни стени – имат за цел да осъществяват
допълнителна защита в двете посоки (навън и навътре) и др.
9.
Средства за управление на сигурността, отбранително
сканиране и управление на риска – извършва се от системния
администратор за тестване на политиката за сигурност и търсене
на слаби места94.
В крайна сметка голямото разнообразие от технически
средства за информационна сигурност показва, че осигуряването
на сигурност на корпоративните инфомрационни системи на
основата на отделни компоненти от различни производители е
доста сложно занимание. Основно то зависи от размера и типа на
системата или мрежата, информацията, която се защитава и какво
ниво на сигурност желаем.
Затова информационната сигурност се осъществява от
специализирана
подсистема
в
рамките
на
конкретна
информационна система, наречена система за управление
сигурността на информацията (СУСИ). Тя е част от общата
система за управление в рамките на организацията и за нея важат
всички условия и изисквания, които характеризират една
информационна система и следва да има:95
• утвърдена от ръководството политика за информационна
сигурност с изяснени понятия, цели и задачи;
• план за оценка на рисковете за сигурността с описан порядък
за оценка и анализ на риска;
• списък на информационните активи, попадащи в областта на
функциониране на СУСИ;
• ръководство за приложимост на контролите (Statement of
Applicability)
Димитров, К. Проектиране и организация на използването на
комуникационните и информационни системи и мрежи в сигурността и
отбраната. ВА "Г. Ст. Раковски", София, 2014 год., ISBN 978-954-9348-58-3 Инв. II
У5176/36/1/2014
95 Тужаров, Х. Информационна сигурност в бизнеса, изд. Асеневци, 2009
94

155

• стандартни оперативни процедури за формализиране на
процеса по защита на информацията
• набор от контрамерки насочени към минимизиране на риска
при инциденти96.
Според стандарт ISO 27001, в който се разглеждат
изискванията за СУСИ нейната работа трябва да е базиран на
процесния подход в т.н. цикъл на Деминг: планиране, изпълнение,
проверка, действие.

Планиране

Действие

Изпълнение

Проверка

Фиг. 33 Цикъл на Деминг

Заплахи за уебсайтовете
Според същността и източника на атаките в уебсайтовете,
заплахите могат да се класифицират в следните основни категории:
случайни заплахи, злонамерени заплахи, заплахи за пълномощията,
заплахи за приложенията, заплахи за поверителността, заплахи за
контрола на достъпа.97

ISO/IEC 27001
стр.45 в гл.2 Често срещани заплахи в глобалната мрежа в Основи на
мрежовата сигурност, Швета Базин, Дуо Дизайн ООД, 2004
96
97
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Случайните заплахи покриват проблеми в резултат на
човешка грешка, като лош избор на пароли, случайни или погрешни
бизнес транзакции, случайно разкриване на информация и
използване на неподходящ или остарял софтуер.
Злонамерените заплахи целят специално причиняване на
вреди и могат да се разделят на подгрупите злонамерен софтуер и
неправомерно събиране на информация (социално инженерство).
Чрез социалното инженерство хакерите извличат поверителна
информация. Злонамереният софтуер е програмен код, който е
целенасочено написан, за да причини вреда на система или
уебсайта. Вирусите, червеите и троянските коне са типични
примери за злонамерени програми. Вирусът е малка програма,
която инфектира компютрите, като се самокопира и прикачва към
други файлове. Троянският кон е програма, която се маскира като
полезна програма. Червеите са програми, които се самокопират от
компютър на компютър, но не заразяват други програми, а нанасят
вреда чрез загубата на процесорно време.
Заплахите за пълномощията (правата) са резултат от
представянето на хакерите като упълномощени потребители. Често
срещана атака над правата на уебайтовете е когато нарушителят
открие парола на потребител и влезе в системата.
Заплахите за приложенията се разделят на превишаване на
правата (нарушителят повишава правата и привилегиите си),
уязвимости на разработен от независим производител или
персонализиран софтуер (от трети лица) , отказ на услуги (DoS),
разпределен отказ на услуги-системата е атакувана от няколко
различни компютъра през Интернет (DDoS), DNS превземане,
уязвимости на Web сървърите (когато сървърите предлагат повече
от една услуга едновременно), превземане на сесии, атаки по e-mail
(като e-mail бомбардиране, изпращане на спам и e-mail
подслушване-sniffing и измами-spoofing)98.
Заплахите за поверителността включват атаки с
подслушване като мрежово подслушване и подслушване на радио
сигнал, издаван от компютри и мобилни телефони.
Игнатов, И. Анализ на заплахите в киберпространството. Съвременни
аспекти на сигурността – предизвикателства, подходи, решения, Годишник на
Факултет командно-щабен, 2018, стр. 355
98
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Заплахи за контрола на достъпа включват атаки, целящи
достъп до системи в Интернет. Най-често срещан метод е
разбиването на пароли. Други атаки включват достъп до файлове с
пароли или комуникационни точки като модеми или използване на
софтуер, който дава достъп до вътрешни или външни системи през
задна вратичка (backdoor), експлоатирайки по този начин пробиви
в мрежата.
Първият начин да се групират тези заплахи е от гледна точка
на пасивни и активни атаки.
•
Пасивните атаки включват подслушване на мрежовия
трафик между браузъра и сървъра и придобиване на достъп до
информация от уеб страница с ограничен достъп.
•
Активите атаки включват представянето на активния
потребител за друго лице (имперсонализиране на легитимен
потребител), промяна на съобщенията в обръщение между клиент и
сървър и промяна на информацията на уеб страницата.
Често срещани заплахи в уебсайтовете са:
Наличие на злонамерен софтуер (Malware), който включва
вируси, червеи, троянски кон, рекламен и шпионски софтуер.
Пробив в сигурността. Тази група атаки включва всеки опит
за получаване на неоторизиран достъп до системата. Това включва
разкриване на пароли, превишаване на права, проникване в сървър,
всички дейности, които най-често се свързват с термина
„хакерство“.
Атака за отказ на услуга (Denial-of-service attack -DoS attack)
Вид атака, която причинява загуба на услуга или възможността на
мрежата да функционира. Атака за отказ на услуга е опит даден
ресурс, предоставян от компютър (наричан жертва), да бъде
направен недостъпен за целевите му потребители. Атаката може да
бъде чрез изтощаване на ресурси или чрез възползване от грешка в
софтуера на жертвата. Най-често биват атакувани популярни уеб
сървъри, като целта е те да станат недостъпни от Интернет. Когато
атаката е осъществена от повече от един източници на трафик, тя се
нарича дистрибутирана атака за отказ на услуга (distributed denialof-service attack или DDoS attack).
WEB атаки. Атака, чрез която хакерът може да внедри и
изпълни команди върху базата данни на един сайт, която използва
уязвимост на приложението, за да “вмъкне“ нежелан код, който се
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изпълнява в браузъра на крайния потребител. Това е атака, чрез
която хакерът лесно може да се сдобие с достъп до базата данни
чрез помощта на PHP грешка. Грешката може да бъде синтактична
или просто типична грешка в MySQL сървъра. Тази атака може да
вземе информация от вашата база данни (имена,пароли и т.н.) или
пък да се добави нов запис без ваше разрешение или даже да се
редактира.
“Отвличане” на HTTP сесии (Session hijacking). Тези атаки
представляват отвличане на идентификатора на потребителската
сесия (session hijacking), при което е възможно злонамерени
потребители да осъществят достъп до чужди данни, принадлежащи
на даден потребител.
DNS отравяне. Този тип атаки компрометират DNS сървъра
така, че потребителите могат да бъдат пренасочени към зловредни
уеб сайтове, включително и към уеб сайтове с цел фишинг.
По отношение на създаването на сигурни сайтове в интернет,
трябва да знаем, че три области в глобалната мрежа трябва да
бъдат защитени, като по степен на важност това са: сървърът,
мрежата и клиентът.99 В структурата на Web архитектурата те си
взаимодействат като клиентът изпраща заявка до сървъра, чрез
въвеждане на URL адрес в Web браузъра. По подразбиране заявката
първо се насочва към DNS сървъра. DNS сървърът преобразува
името на домейн в URL адреса в IP адреса на Web сайта, който
клиентът е поискал. Чрез използване на IP адреса се създава връзка
със сървъра, на който се намира Web сайтът и се изпраща заявка до
Web сървъра за Web страницата. Web сървърът изпраща исканата
Web страница до клиента. Тогава браузърът показва Web
страницата на екрана. Това взаимодействие между клиента и
сървъра е улеснено от няколко мрежи, които свързват всички
компютри в глобалната мрежа.
Заплахи за сървъра. Данните на Web сървърите са може би
най-уязвими за неупълномощен достъп. Интернет е приложение
клиент/сървър.100 Мрежата е уязвима за атаки върху сървърите,
Гл.1 Преглед на сигурността, Стр.31 в Основи на мрежовата сигурност,
Швета Базин, Дуо Дизайн ООД, 2004
100 Ch.7 Web Security in Network Security Essentials, Applications and Standards, 2 nd
edition, William Stallings, Prentice Hall, Pearson Education, Inc., New Jersey, USA,
2003
99
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които на свой ред могат да доведат до загуба на пари и репутация в
бизнес средите. Възможни са нарушения в сървъра , които да
доведат до намаление на скоростта му на работа и в най-лошите
случаи до спирането му. Освен това ресурсите на сървъра могат да
се използват с различна цел от тези, за която са предназначени.
Съществен елемент от сигурността на една идеална
операционна система са проверката за автентичност, контролът на
достъпа, отговорността, проверката, разделението на сигурността,
целостта, поверителността и надеждността.101 Проверката за
автентичност (автентикацията) е механизъм, който позволява на
операционната система да идентифицира потребител и да
удостовери, че той е този, за когото се представя. Механизмът за
проверка може да е базиран на следните категории: парола,
биометрични механизми, местоположение. Механизмът за контрол
на достъпа ограничава използването на ресурси от упълномощени
потребители. Отговорността подсигурява, че действията на
единица се идентифицират уникално с единицата, която ги е
извършила. Проверката (ревизията) е способността да се наблюдава
дейността върху системата с цел да се определи дали е имало
нарушение на политиката или причина за тревога е подозрително
действие. Разделението на сигурността се базира на това, че всяка
системна единица (потребител или компютърен ресурс) е
разпределена към раздел или домейн на сигурността.
Подсигуряването на цялостността означава подсигуряване, че
неупълномощени потребители не могат да променят съдържанието
на системни обекти. Поддържането на поверителността на
информацията включва подсигуряване, че тя се показва само на
упълномощени потребители, независимо чия е. Поддържа се чрез
използването на криптиране. Надеждността на операционната
система се отнася до сигурността на данните, до които имат достъп
потребители на компютър или мрежа102.
Заплахи за мрежите. Една мрежа свързана в Интернет, ако не
е защитена правилно тя е заплаха за целия Интернет. Причината
Стр.168 в Гл.5 Сигурност на ниво сървър в Основи на мрежовата
сигурност, Швета Базин, Дуо Дизайн ООД, 2004
101

Калчев, К. Как да измерим способностите на КИС. Сп. "CIO - Chief
Information Officer" бр. 7 - 2012 г.
102
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затова е, че мрежата е входна точка за компютърните системи.
Слабата мрежа позволява при пренос на данни от компютъризточник до компютър-получател информацията да бъде
променена и фалшифицирана. Хакерите могат да използват
ресурсите на компютъра чрез пробив в нея.
За да се направи възможна комуникацията между мрежите
или в Интернет, е необходим мрежови протокол.103 Най-често
използваният протокол по Интернет е TCP/IP (Transmission Control
Protocol/ Internet Protocol). TCP/IP е резултат от изследователско
проучване на мрежовите протоколи-инициатива на Американското
министерство на отбраната през 1969 г. Протоколът може да се
използва в многобройни мрежови топологии и между различни по
архитектура мрежи. TCP/IP се отнася към групата протоколи,
използвани за свързване на разнородни мрежи за формирането на
Интернет. Името идва от двата най-важни протокола от групатапротокола за контрол на предаването и Интернет протокола. TCP
отговаря за подсигуряването, че пакетите от данни не са загубени
по време на доставката между клиента и сървъра. Освен това TCP
предоставя механизъм за препредаване на данни, докато данните
достигнат до получателя си напълно. IP отговаря за трансфера на
данни от подателя до получателя чрез прикачване на адреса на
получателя към всеки пакет данни, който трябва да се изпрати.
Архитектурата на TCP/IP протокола се разпределя в 4-слоен
модел, известен още като DARPA модел или относителен TCP/IP
модел. Четирите слоя са: Приложен, Транспортен, Интернет и
Мрежов слой. Всеки слой в този модел е свързан с един или повече
слоеве от 7-слойния модел OSI104 (Open Systems Interconnection):
физически слой, слой за данни, мрежов слой , транспортен слой ,
сесиен слой , презентационен слой , приложен слой. Първите два
влизат в слоя на мрежовия интерфейс на TCP/IP, слой 3 съвпада с
Интернет слоя на TCP/IP, слой 4 съвпада с транспортния слой на
TCP/IP, слоеве 5, 6 и 7) влизат в приложния слой на TCP/IP.

Гл.3. Овладяване на мрежовата сигурност, стр.82-120 в Основи на мрежовата
сигурност, Швета Базин, Дуо Дизайн ООД, 2004г
104 За по-лесно запомняне на слоевете на модела OSI се използват първите
букви от фразата: „Please, Do Not Throw Sausage Pizza Away” (P-Physical, D-Data,
N-Network, T-Transport, S-Session, P-Presentation, A-Application).
103

161

При стандартен протокол TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) има няколко заплахи за сигурността на
мрежите: DoS атаки (отказ на услуги), разпределени DoS атаки
(DDoS) и атаки с измами с данни (spoofing и sniffing, превземане на
сесии, промяна на маршрута, сканиране на портове). DoS атаките
могат да са наводняващи атаки и софтуерни атаки.105
Заплахи за клиента. Компютърът от страна на клиента е
уязвим към вирусни атаки от хакери, кракери и злонамерен код.
Освен това клиентът в глобалната мрежа е предразположен към
посегателство над личната му информация. Сигурността на ниво
потребител включва сигурност на браузърите, сигурност на
програмни езици за писане на програми, вградени в Web страници,
превземане на сесии, поверителност на потребителя по отношение
на cookies.106 Атаките срещу браузърите включват изпращане на
злонамерени данни чрез нормални приложения, атаки тип
социално инженерство. Някои от езиците, използвани за писане на
Web програми са Java, JavaScript, VBScript и HTML. Cookies се
използват за проследяване на навиците на потребителя за
сърфиране. Има два вида cookies-сесийни (съхраняват се в паметта)
и постоянни (съхраняват се на твърдия диск).
В крайна сметка можем да обобщим, че в Интернет се
наблюдават следните по-чести заплахи, свързани с DDoS, SQL
injection, Cross-Site Scripting (XSS), rooting, DNS, социално
инженерство, APT (устойчиви съвременни заплахи) Ransomware,
phishing и други атаки в различни слоеве на OSI (Open System
Interconnection Model).
Има няколко основни решения за защита като: своевременно
откриване на заплахите; криптографски решения за сигурност и
комплексни
решения
за
защита.
В
корпоративните
информационни системи се използват комплексния подход, защото
е комбинация на всички останали и основно се работи по защита на
каналите за пренос, аутентификация и идентификация, защита на
отделните възли и цялата система.

Стр.101 в Гл.3 Овладяване на мрежовата сигурност в Основи на мрежовата
сигурност, Швета Базин, Дуо Дизайн ООД, 2004
106 стр. 122 в гл.4 Сигурност на ниво потребител в Основи на мрежовата
сигурност, Швета Базин, Дуо Дизайн ООД, 2004
105
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Сигурност на уеб приложенията
За отделните слоеве от OSI модела се използват различни
механизми за защита, но ако погледнем класификацията на
уязвимостите във Vulnerability Stack и елементите на
информационните системи ще видим, че има много варианти те да
бъдат повредени или изкарани извън строя.

Фиг.34: Уязвимости и елементи на информационните
системи.
Източник: https://blog.jeremiahgrossman.com/2006/11/vulnerability-stack.html

Както се вижда на най-горното ниво и съответно най-слабото
място са уеб приложенията, уебсървърите и бази данни, свързани с
интернет. Въпреки, че целенаосченото намиране на такова слабо
място, което да бъде атакувано в последствие не е толкова лесна
работа, то институционалните уебсайтовете трябва да бъдат добре
защитени. Системите за информационна сигурност, в това число и
уебсайтовете, се изграждат на четири нива, като съвкупност от
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законодателни, административни, процедурно-организационни,
програмно-технологични и криптографски мерки и средства за
защита.
Законодателните мерки се изразяват в спазване на законите,
нормативните актове и
стандартите, според сферата на
организацията и предназначението на уебсайта, като следва да
спазват разпоредбите на:
Закон за електронното управление, Закон за
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура,
Закон за електронната търговия – ако уебсайтът ще бъде магазин и
др.
Наредба за общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги
налага редица технически изисквания.
Наредба за минималните изисквания за мрежова и
информационна сигурност изисква да се назначи служител или
звено, отговарящо за мрежовата и информационната сигурност и
администратор на системата 107
Стандарт ЕN 301 549 v2.1.2 (2018-08) за достъпност на
уебсайтове и мобилни приложения налага дизайнът на сайта да е
съобразен за хора в неравсностойно положение, като веднъж
годишно да се подновява декларцията за достъпност, заедно с
анализа и оценка на риска.
Регламента за GDPR и защита на личните данни налага
уебсайтовете на държавна администрация освен другите
стандартни страници, да имат публикувани страници за общи
условия, декларация за поверителност, декларация за достъпност,
политика за бисквитите и защита на данните.
Групата стандарти БДС (EN) ISO/IEC 2700х, Военен
стандарт ВС 40095-91, както и да отговарят на държавните правила
за институционална идентичност.
Административни мерки за сигурност изискват да се спазват
заповедите на ръководителя на административна единица с цел
НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна
сигурност. ПМС № 186 от 26.07.2019 г
107
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прилагане на балансирана система от мерки за сигурност,
осигуряващи изпълнението на общи и специфични условия, както
следва:
Прилагане на политика за мрежова и информационна
сигурност, която е съвкупност от споделени идеи и разбирания на
ръководителите на организацията, благодарение на които се
вземат решения и се реализира организационното поведение.
Изработване на техническа, експлоатационна и
потребителска документация на информационните системи и
вътрешни правила за администрирането, експлоатацията и
поддръжката на уебсайта със списък на администраторските
профили.
Други мерки, които се определят от ръководителя на
организационната единица, като процедури за публикуване на
информация, екплоатация на страниците от личния състав, правила
за употреба на социалните медии и действия при инциденти.
Организационните мерки се изразяват в управление на
персонала, физическа сигурност на сървърите, мрежовите
процесори, ключове и шифроващи устройства съхранявани в
защитени помещения с контролиран достъп. Изграждане на
система за реагиране на нарушения и възстановяване.
Достъп до уебресурсите се предоставя само на лица, получили
разрешение, чиито служебни задължения налагат това и то само до
ресурсите, които са им необходими.
Програмно-техническите и криптографски мерки са едни
от най-важните при създаване на институционален сайт. Те
започват още с проектирането и определянето на потребителските
права и публикуване на „политиката за сигурност“.
В резултат на това можем да предложим следните
превантивни мерки за повишаване нивото на мрежова и
информационна сигурност на уебсайтовете в организацията:
1.
Първоначално може да започнете с актуализиране на
схемата на IT инфраструктурата и описа на информационните
активи в организацията. В практиката на всяка организация се
случва да се добавят различни неодобрени активи и затова е добре
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описът на активите да се преглежда редовно. Не може да се
управлява нещо, което не познавате.
2.
Направете онлайн преглед на дейностите и услугите,
които предлагате чрез IT инфраструктура на Вашата
администрация. Проритизирайте различните дейности за да
определите кпои от тях могат да бъдат спрени в случай на нужда и
как би повляла евентулна кибератака над някоя от тях. Разделете
онлайн услугите (web сайт, е-mail, DNS и т.н.) върху различни
устройства, доставици и мрежи. По този начин при атака над някоя
от тях, останлите ще бъдат незасегнати. Подгответе си статична уеб
страница, която да активирате веднага в случай на атака.
3.
Идентифицирайте кой осъществява поддръжката и
администрирането на информационните системи предоставящи
услугите на организацията, дали са наши служители или външни
фирми. Трябва да се идентифицира цялата верига и да се изисква от
доставчиците гаранция, че прилагат механизми за постигане
желаното ниво на защита. Необходимо е да поддържаме актуален
списък с контакти на всички от които зависят услугите.
4.
Консолтирайте се с вашите доставчици какви
контрамерки са предприели за защита. При сключване на договор
за подобни услуги задължително в тях трябва да се включва
информация за контактните точки, механизми за защита,
контрамерки и др.
5.
Направете преглед на мерките за защита на всяко
приложение, сървър и мрежово устройство в организацията.
Наприемр според добрите практики трябва да се забранят
функциите XML-RPC във WordPress и zone-transfers за DNS
сървърите, за Apache да се приложи mod-evesive, mod_reqtimeout и
ModSecurity, за защита от SYN-flood атаки, да се използва Unicast
Reverse-Patch Forwarding за предпазване от фалшиви IP адреси и
rate-limiting за организиране броя на заявките по IP адрес, да се
забрани TLS renegotiation
или да се ограничи броя на
предоговаряне на сесията. Трябва да се спрат всички ненужни
услуги (плъгини) и да се блокират всички портове на сървърите,
които не се използват. Да се тестват всички приложения срещу SQL
injection, XSS и други атаки.
6.
Проверете антивирусните програми дали работят с
актуални бази данни от вирусни дефиниции и дали уебсайтът ви
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има вируси. За ацелта е необходимо да го свържете с Google Search
Console, където има инструменти за проверка за вируси и друг
зловреден софтуер. Много хостинг компании предлагат услуги като
Security & Reputation и сканират ежедневно сайтовете. Все пак ако
сайтът ви се зарази ще получите съобщение в Google Search Console
или в резултатите от търсене ще се появи предупреждение да не
влизате в този сайт. Тогава трябва незабавно да прегледате кода си
за странни символи и непознати кодове. Това е трудоемка работа
ако трябва да го правите ръчно, файл по файл. Най-добрата
предпазна мярка е да пазите свалени стари файлове от сайта си на
вашия компютър и да ги качите на хостинга си, след като изтриете
всичко от там. Затова се препоръчва редовно правене на бекъп на
главната директория и на базата данни за да може да реагирате в
такива случай. Веднага след като го оправите влезте пак във Google
Search Console секция „Злонамерен софтуер“ и пуснете искане за
преразглеждане състоянието на Google Webmaster108.
7.
Проверете дали са приложени последните актуализации,
отстраняващи уязвимости в сигурността на използваните софтуери,
плъгини, разширения и устройства. Експертите в областта
препоръчват винаги да обновявате CMS до последната версия. Ако
използвате Joomla, WordPress, Drupal или други системи винаги ги
обновявайте при излизане на нова версия, както и използваните
теми и разширения. В новите версии се добавят поправки на
открити пробиви в сигурността. Обуърнете особенно внимание на
изполвания безплатен софтуер и този с отворен код.
8.
Една от задължителните мерки е да съхранявате
резервен архив (Backup) на вашият сайт109. Повечето хостинг
компанни предлагат автоматичен бекъп, но това не е достатъчно.
Добре е периодично да копирате и свалите всички файлове и базите
данни на преносим носител, който да съхраните на сигурно място.
108https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration

[прегледан
22.06.2019]
109 Ch.10 Housekeeping and Security, p.270-296 in Website Design and Development,
100 Questions to Ask Before Building a Website, George Plumley, Wiley Publishing
Inc., 2011, Canada and USA, https://www.pdfdrive.com/website-design-anddevelopment-100-questions-to-ask-before-building-a-website-e159322605.html
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Създаването на резервни копия е ваша отговорност, а не на хостинг
доставчика. Можете да запазите архив и в облака. Една от
причините е, че дигиталната информация може да служи като
доказателство в съда.
9.
Най-важната защита на уебсайта е сигурната
потребителска система от пароли110. Създайте сигурен достъп при
администрирането на сайта: на първо място се нуждаете от сигурно
потребителско име и парола за всеки интерфейс, който дава достъп
до вашата страница или до инструментите, необходими за
опериране на сайта. Това включва: име на домейн мениджъра,
панела за хостинг контрол, достъп до протокола за трансфер на
файл, системата за управление на съдържанието, имейл акаунтите.
Не използвайте името на вашия домейн за име на вашия хостинг
акаунт. Ако срокът на домейна изтече или сървърът не работи,
имейлът с името на вашия домейн няма да работи. Проверявайте
информацията за контакт на вашия домейн и хостинг. Ако можете
да избирате вашето потребителско име го изберете като
комбинация на големи и малки букви, симвои и числа и да е поне
десет знака, като ги сменяте на всеки два месеца.
10. Препоръчително е да промените адреса за вход в
системата тъй като ако използвате CMS система те са стандартни и
хакерите лесно ги разбират. Друг вариант за защита е да ограничите
влизанията по IP, но тогава няма да може да влизате от друго място в
сайта.
11. Направете тестване на уязвимостите в сигурността на
уебсайтовете. За целта можем да използваме инструменти като:
https://internet.nl/,
https://observatory.mozilla.org/,
https://www.ssllabs.com/ssltest . За тестване на Windows можем да
използваме Microsoft Baseline Security Analyzer
12. Направете преглед на правата на достъп
на
служителите и дали сред тях няма бивши служители, външни лица
и др. и какви права имат те. Проверете дали се спазва политиката за
паролите. При необходимост за отдлаечен достъп изисквайте да се
изполва двуфакторна идентификация, VPN и да не се използва FTP.
Page 35, Ch.2 Web Hosting in Website Design and Development, 100 Questions to
Ask Before Building a Website, George Plumley, Wiley Publishing Inc., 2011, Canada
and
USA,
https://www.pdfdrive.com/website-design-and-development-100questions-to-ask-before-building-a-website-e159322605.html
110
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13. Най-добре е изобщо да не се предоставят права на други
хора, но понякога това се налага. В този случай може да се приложи
технология наречена САРТСНА – съкращение от „Completely
Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart“, на
български се превежда „Напълно автоматизиран публичен тест на
Тюринг за разграничаване на компютри от хора“. Представлява
визуален код, който трябва да се въведе ръчно при писане на
коментари и публикуване на друго съдържание от неоторизирани
потребители. Използва се с цел да ограничи спама от автоматичен
софтуер за публикуване и от ботове опитващи се да сканират
цялата ви база данни.
14. Проверете дали регулярно се извършва резервиране и
архивиране на инфромацията, дали резервните копия се съхраняват
надеждно на различни носители. Извършвайте редовен преглед на
логовете за да откриете събития, които засягат информационната
сигурност.
15. Проверете актуалността на установените във Вашето
ведомство вътрешни правила за информационна сигурност,
процедури и правила за реакция при инциденти.
16. Определете какво е нормалното състояние на трафика и
натоварването на инфраструктурата в различните часови периоди,
кои IP адреси генерират трафика. Наблюдавайте входящия и
изходящия трафик. Това означава периодично измерване и анализ
за взмеане на мотивирано решение при нужда.
17. Да се направи проверка на инсталирания приложен
софтуер, да не се използва кракнати версии и др.
18. Организирайте регулярни обучения на служителите
относно информационната сигурност. Когато проверяват своята
поща да бъдат внимателни с прикачените файлове, да бъдат
бдителни за социално инжинерство, да не използват една и съща
парола за различни акаунти и др.
19. Изборът на сигурен хостинг е може би най-важната
стъпка за цялостната защита на уебсайт! Освен техническите
изисквания той трябва да включва SSL сертификат, DDoS защита,
кеширащи инструменти и т.н.
20. Използвайте SSL (Secure Socket Layer) сертификат. По
принцип има три вида сертификати: за валидиране на домейн,
валидиране на организация с мултидомейн и за разширено
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валидиране включително на поддомейни. До скоро цената на тези
сертификати за сигурност беше доста голяма, но днес на пазара се
предлагат няколко възможности за закупуването им и дори
безплатния SSL сертификат Let’s Encrypt. Той валидира само
домейна, но не и идентичността на организацията, което означава,
че в браузъра няма да се изпише информация за институцията т.е.
URL адреса става с HTTPS:// и зелен катинар, но за разлика от
платените сертификати не поддържа зелена адресна лента.
21. Друг важен момент е защитата на съдържанието. Ако на
вашата страница има съдържание, което се страхувате да не бъде
откраднато, сложете му етикет за авторски права и дайте насоки за
това как другите да използват това съдържание. След това просто
трябва да следите страницата за неправомерна употреба на
съдържанието. Можете и да отидете една стъпка напред като
официално регистрирате уеб страницата си към агенцията по
авторски права във вашата страна. Заключвайте с пароли дадено
съдържание-това означава, че търсачките няма да могат да го
индексират. Лошото е, че търсачките пазят копия на страниците и
така съдържанието, защитено с парола може да бъде достъпно при
търсене. Ако съдържанието е свързано с чувствителна информация,
използвайте интранет или виртуална частна мрежа.
22. За да избегнете спамове, които използват вашата парола,
използвайте контактни форми вместо да качвате имейл адрес за
връзка. Изключете съобщенията за грешките. Те могат да дадат на
хакерите ценна информация.
23. Направете план за действие при инциденти в които да е
устсановено, кой е отговорен при подобна ситуация, кого трябва да
информираме, какви действия да предприемем, кой ще събира и
схранява информацията и по кои алтернативни канали ще
комуникираме. Съгласнио закона за киберсигурност селедва да се
уведоми центърът за кибер инциденти.
Трябва да имаме
подготвени
съобщения
за
кризисно
изказване
пред
обществеността, защото това може да породи нови атаки.
При евентуален инцидент или смущения в работата на
информационните системи специалистът по информационна
сигурност действа в следната последователност:
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Стъпка 1. Детекция.
Събира достоверна информация,
определя източниците на заплахи, определя нивото на заплахата и
начина на разспространение, оценява риска, създава план за
действие. С други думи преценява дали са ни компрометирали или
не? Определя дали смущенията се дължат на DDoS атака или идват
по друга причина. За целта можем да проверим всички входящи
връзки, достъпа по IP и URL до предлаганите услуги и логовете на
различните устройства. Ако има атака определете естеството на
атаката и кои са нейните вектори. Трябва да определи дали тя е
обемна (Volumetric), дали е асиметрична за времени прекъсвания
или изменения на сесиите (Asymmetric), изчислителна,
консумираща ресурси (Computational) или основана на софтуерни
уязвимости (Vulnerability-based).
Стъпка 2. Ограничаване на щетите. Без да отделяме
прекалено много време на първата стъпка, дори и при най-малко
съмнение трябва да предприемем мерки за ограниаване на щетите.
При нужда да спрем транзакциите с определени банкови сметки,
дебитни карти, дори с риск ние да не ги ползваме, но с което ще
ограничим финансовите щети. След като се установи, че става
въпрос за атака трябва да се свържем с ръководителите на
организацията, екипът за реагиране при инциденти към ДАЕУ с
точка за контакт cert@govCERT.bg или телефон 0878 908 546.
Доставчикът на интернет услуги също може да ограничи щетите.
Трябва да вземем решение кои услуги да бъдат спрени за да може
мрежовите ресурси да се обслужат. Направете оценка на
възможностите за смекчаване на атаката чрез въздействие на
източника на трафик. Трябва да определим колко източника на
атака и от кои IP идват за да ги блокираме или да забраним дадения
регион.
Стъпка 3. Възстановяване. В тази стъпка трябва да сме
разбрали какво е станло. Можем да намесим силовите органи и да
подадем жалба в полицията. Смекчаване на специфични атаки към
приложенията. Защитата срещу DDoS се решава на приложното
ниво, чрез следните технологии: логическа защита на login, human
detection чрез CAPTCHA. Real browser enforcement – някои защитни
стени на уеб приложения вмъкват JavaScript за пренасочване към
нови връзки и след това ги записват в черен списък, ако те не
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селдват пренасичването. Това спира по-голямата част от ботовете.
Срещу Ransomware може да забрнаите макросите, да използвате
актуални версии на софтуер, да инсталирате разширения за
браузъри блокиращи рекламите, да се филтрират имейлите, да се
правят резервни копия, да се забрнаи опцията autorun. На сайта
nomoreransom.org може да видте повече съвети за защита.
Стъпка 4. Научени уроци. Описваме случилото се за да може
следващия път да имаме готови варианти за действие и
допуснатите грешки да не се допускат пак. Много важно е да
валидизира резултатите с постоянно тестване и да се коригират
мерките при нуждата.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•

Избройте компонентите на компромисния триъгълник

•
Какво се решава чрез използването на защитна стена
при комплексната система на защита?
•
Как се
информацията?

класифицират

средствата

за

защита

на

•
Какво следва да има всяка една СУСИ (система за
управление сигурността на информацията)?
•

Какво представлява CAPTCHA?
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11. Концептуални подходи за разработване
на сигурни уебсайтове и персонална
безопасност в Интернет
В това практическо занятие обучаемите научават как да изградят сигурни
уебсайтове, как да ги предпазят от различни атаки или как да защитят личните
си данни в онлайн пространството.
❖ Поставя им се задание за изграждане на собствен уебсайт, блок или
профил в социална мрежа.
❖ Накрая всеки трябва да представи своя проект или доклад за защита
на уеб сайт или социален профил, като обърне внимание на
настройките за сигурността, като пароли, SSL, права на
потребителите и др.
❖ Може да се работи и с различните методи за криптиране.

И

ма няколко основни подхода за защита на мрежите и
уебсайтовете
свързани
с
доказването
на
идентичността на лицата, които ги достъпват въз
основа на уникални идентифициращи признаци и характеристики,
в следствие, на което избраната система за сигурност приема (или
отхвърля), подадената заявка за достъп.
По този начин
потребителите или служителите на дадена организация получават
възможност да имат съответните права за използване на
информационните ресурси или активи. Основните механизми и
подходи за защита, могат да се разделят на четири групи:
- подходи, основани на притежание на физически
предмети (token-based approaches) – като ключове (в това число и
криптографски ключове), документи за самоличност (паспорти),
смарт-карти, токени и др.;
- подходи, основани на знанието – информацията, която
трябва да бъде пазена в тайна (knowledge-based approaches) като
пароли, пинове, секретни фрази, отговор на таен въпрос и др.;
- подходи, основани на биометрични параметри (biometric
approaches) – физически (ръце, пръсти, лице, очи, ДНК) или
поведенчески (подпис, глас, походка) характеристики на индивида;
персонален подход за безопасност
пространството и защита на личните данни.
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интернет

Криптографски технологии за обезпечаване на
информационната сигурност
Криптологията е науката за създаване и разбиване на
секретни кодове111. Тя има два подраздела криптография и крипто
анализ. Криптографията се занимава с разработвенето и
използването на кодовте, а крипто анализа с тяхното разбиване.
Kриптографските технологии спадат към първата група от подходи
за осигуряване на информационна сигурност.
Криптирането е процеса на разбъркване на данните, така че
тези данни да не могат лесно да се четат от неоторизирани лица.
Когато се прави криптиране, четимият текст се нарича чист текст
(plaintext или cleartext) и той се конвертира в криптиран текст или
шифър. Шифърът е специфичен алгоритъм, който комбинира
зададената информация със специален ключ, представляващ
конкретен набор от символи и процедури, прилагани за шифриране
и дешифриране на съобщенията. Ключът е връзката между чистия
текст и шифрирания текст.
Криптоанализът е практика за анализ и разбиране на
значението на криптирана информация (разбиване на кода), без
достъп до споделения таен ключ.
В криптоанализа се използват няколко основни метода:
•
Brute force e брутален метод при който нападателят
опитва всеки възможен ключ, знаейки, че в крайна сметка един от
тях ще работи.
•
Ciphertext - нападателят има шифриран текст на няколко
шифровани съобщения, но не познава основния обикновен текст.
•
Познат Plaintext - нападателят има достъп до няколко
разшифрирани съобщения и знае нещо за основата на този код.
•
Избран Plaintext - атакуващият избира кои данни
криптиращото устройство да криптира и наблюдава изхода от
шифроването.
•
Избран Ciphertext - атакуващият може да избере
различен шифров текст за дешифриране и след това да достъпи до
получения разшифрован текст.

111

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CCNAS2/en/index.html
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•
Среща в средата е метод при който атакуващият знае
част от обикновен текст и съответния шифрован текст.
Най-добрият начин за рабиване е да се изпова грубата сила.
Ако вземем за пример, че крадец се опита да отключи велосипедна
ключалка, която има комбинация от четери цифри, то той ще
трябва да опита максимум 10 000 различни възможности (от 0000
до 9999) и в крайна сметка ще успее112. Всички алгоритми за
шифроване са уязвими на бруталната атака и тя успява в 50
процента от случайте. Затова целта на съвременните криптографи
е да имат достатъчно голямо ключово варианти, които да отнемат
твърде много време и пари на нападателите.
Друг по-научен подход за разбиване е т.н. честотен анализ,
който използва фактът, че някои знаци от азбука се използват почесто от други113. Старите алгоритми за криптиране, като например
шифърът на Цезар или Енигма, се базират на тайната на
алгоритъма, а при съвременните технологии на обранто
инженерство, сигурността на криптирането се крие в тайната на
ключовете, а не в алгоритъма. Затова управлението на ключове
често се счита за най-трудната част от проектирането на
криптосистема. Много криптосистеми са се провалили поради
грешки в управлението на ключове, а всички съвременни
криптографски алгоритми изискват процедури за управление на
ключове. На практика повечето атаки срещу криптографските
системи са насочени към нивото на управление на ключове, а не
към самия криптографски алгоритъм.
Могат да се генерират няколко типа криптографски
ключове:
•
симетрични ключове - може да се обменят между два
рутера, поддържащи VPN;
•
асиметрични ключове - се използват в защитени HTTPS
приложения;
•
цифрови подписи - се използват при свързване към
защитен уебсайт;
•
хеш ключове - се използват в симетрични и асиметрични
ключови генериране, цифрови подписи и други видове приложения.
112
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Симетричните
ключове
използват
един
и
същ
предварително споделен (частен) ключ, който е известен, както на
подателя, така и на получателя на съобщението. Като пример за
симетричен алгоритъм114 можем да дадем комуникацията между
Иванчо и Марийка, които са си обменили предварително ключове за
една и съща пощенска кутия в която си оставят тайни съобщения.
Основен недостатък на симетричните криптосистеми е
невъзможността за автентификация на подателя, тъй като и двете
страни участващи в обмена на информацията притежават един и
същ ключ. Затова в съвременните системи за информационна
сигурност, симетричните криптографски системи почти не се
използват самостоятелно, а в комбинация с асиметричните системи.
Асиметричните ключове115 използват два ключа: единият
частен (секретен) за шифриране на информацията, и втори
публичен (общодостъпен) използван за дешифриране на
съобщенията. Публичният ключ е достъпен за всички, докато
частният ключ се съхранява единствено от притежателя му.
Пример за асиметричен алгоритъм са Иванчо и Марийка, който не
обменят ключове преди да си изпращат тайни съобщения. Вместо
това, те имат отделни катинари с отделни ключове. Когато Марийка
иска да изпрати съобщение тя моли Иванчо да и изпрати отворен
катинар. Той и изпраща катинар, но си запазва ключа. Когато
Марийка получи катинара, тя поставя съобщението в малка
кутийка, заедно с него поставя нейният отворен катинар. Заключва
го с катинара на Иванчо и го изпраща. Той като кутията се изпраща
чрез системата на пощата, никой не е в състояние да отвори
кутията. Когато Иванчо получи кутията, той може да използва
ключа си, за да я отключи и да прочете съобщението на Марийка.
Иванчо поставя ново съобщение в обезопасената кутийка и я
заключва с катинара на Марийка.
Асиметричните методи за шифриране преодоляват основния
недостатък на симетрично шифриране, а именно проблема с
обмяната на ключовете. Така симетричните методи за криптиране
https://static-course-
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са подходящи, когато предварително е известен кръга от участници
в обмена на данни, докато асиметричните алгоритми позволяват
получаването на шифрирана информация за даден получател от
неограничено количество податели. Един от критичните аспекти
на асиметричното криптиране е, че ако личният ключ бъде
компрометиран, то тогава е възможно злонамерени лица да се
възползват и да получават секретните съобщения. Затова е
необходимо личният ключ да бъде пазен или да бъде част от
процеса на многофакторно автентикиране, включително с помощта
на иновативни биометрични технологии.
Цифровите подписи могат да предоставят същата
функционалност като ръчните подписи, който са изполвани от
древни времена. Но за разлика от тях те са математическа техника,
използвана в следните две ситуации:
•
Подписване на код за проверка на целостта на софтуер
или изпълними файлове, изтеглени от доставчик на уеб сайт.
•
Цифровият сертификат е еквивалент на елекронен
паспорт, който служи за проверка на самоличността на организация
или физическо лице, за удостоверяване на уеб сайт и установяване
на шифрована връзка за обмен на поверителни данни.
Много важен момент в съвременните условия за електронна
търговия в интернет е невъзможността да се откажеш от
авторство. Чрез тези услуги изпращащото устройство не може да
отрече, че е източник на съобщението. Разчита на факта, че само
изпращача има уникалните характеристики или подпис за това как
се обработва това съобщение. Дори приемащото устройство не
може да знае как изпращача обработва това съобщение, за да
докаже автентичност, защото приемащата страна може тогава да
претендира да бъде източника. Ако онлайн магазина знае как
клиентското съобщение е създадено, за да докаже автентичвост,
тогава този магазин може лесно да фалшифицира „автентичните”
поръчки. При тозе сценарии изпращачът трябва да е единствената
страна, знаеща как е създадено съобщението. Онлайн магазинът
може да докаже на другите, че поръчката е била изпратена от
купувача, а купувача не може да оспори, че поръчката е невалидна.
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Фиг. 35. Цифров подпис116
Използването на хеш функция117 е друг начин за
гарантиране на интегритет на данните в уебсайтовете. То се
основава на еднопосочна математическа функция, която е
сравнително лесна за изчисляване, но значително по-трудна за
обръщане. Меленето на кафе е добра аналогия на еднопосочна
функция. Лесно е да се смели кафе на зърна, но е почти невъзможно
да се съберат всички малки парчета обратно заедно, за да се
възстанови оригиналното зърно. Всеки път, когато данните се
променят, стойността на хеша също се променя. Поради това,
криптографските хеш стойности често се наричат цифрови
пръстови отпечатъци. Те могат да бъдат използвани за откриване
на дублиращи се файлове с данни, промени във версията на файла и
подобни приложения. Тези стойности се използват за защита срещу
случайна или умишлена промяна на данните и случайна повреда на
данни.
Наков, С. Java за цифрово подписване на документи в уеб. Софийски
университет „Св. Климент Охридски” 2005
117
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Хеш функцията трансформира набор от букви обикновено в
по-кратка стойност или ключ с фиксирана дължина, който да
представя оригиналния набор. Разликата между хеширането и
криптирането е в това как се запазват данните. При криптирания
текст, данните могат да бъдат декриптирани чрез ключ. При хеш
функцията, след като данните са въведени и преобразувани чрез
хеш функцията, чистият текст се унищожава. Хешираните данни
остават там за сравнение. Например, когато потребителя вкара
парола, паролата се хешира и след това сравнява със запазена
хеширана стойност. Ако потребителя забрави паролата, не е
възможно да се декриптира запазената стойност и паролата трябва
да бъде отново създадена

Подход на уникално потребителско име и парола
Този метод спада както към втората група от подходи, така и
към персоналният подход към сигурностра и е най-разпространен в
интернет пространството, тъй като е най-евтин и не изисква
специално оборудване.
Ефективната сигурност при употребата на пароли е
немислима без осъзнатата и действаща отговорност на
потребителите. Според класификацията на най-често срещаните
пароли в интернет на първо място е 123456, което не е никак добра
тактиак. Ако имате таква сменете я веднага, защото много бързо
може да бъде пробита.
№ Парола
Бр. хора
Време за пробив Изложени пъти
1 123456
2 543 285 1 секунда
23 597 311
2 123456789
961450
1 секунда
7 870 644
3 Picture1
371612
3 часа
11 190
4 password
360467
1 секунда
3 759 346
5 12345678
322187
1 секунда
2 944 678
6 111111
230607
1 секунда
3 124 782
7 123123
189004
1 секунда
2 238 979
8 12345
188268
1 секунда
2 389 912
9 1234567890
171124
1 секунда
2 264 487
10 senha
167234
10 секунди
8123
Таб. 8. Класация на най-използваните 10 пароли. Източник:
https://nordpass.com/most-common-passwords-list/
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При съвременната изчислителна мощ при изполване на
модерните инструменти за разбоване на пароли с помощта на
готови списъци времето за разбиване на раличните пароли е
показано в таблицата по-долу.

Табл.9: Време за разкодиране на паролата със съвременни
инструменти според броя и вида на символите118
От тук следва извода, че силната парола има повече от
десет знака, няма думи от речника и е комбинация от големи и
малки букви, числа и символи. Не използвайте една и съща
парола за вашия акаунт за управление на домейна, за вашия
хостинг акаунт и администраторски панел.
Както беше написано по-горе най-лесният начин за разбиване
на пароли е Brute Force с който просто паролите се пробват една поедна и естествено първо се започва със списъкът от този сайт.
Без значение какаква парола имате обаче, някои сайтове
изискват т.н. „Таен въпрос“, който също може да служи за пробив в
The Security Factory https://www.thesecurityfactory.be/password-crackingspeed/
118
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системата за пароли. Ако знаете отговора на тайния въпрос лесно
може да влезнете в сайта без паола. Някои сайтове даже не дават
възможност на потребителите да си измислят собствен въпрос, а
оставят предварително създадени въпроси от рода на „Какво е
моминското име на майка ви? Кой номер обучвки носите?“ което е
лоша компрометираща практика. В 21 век отговора на тези въпроси
с помощта на социалните мрежи се намира за минути, затова не
отговаряйте на такива въпроси.
Колкото по- дълга ви е паролата толкова повече време ще
отнеме на атакуващите да се изпишат тези пароли. Затова третият
метод за разбиване на паролите е т.н. Markov Attack, при която не се
използват всички комбинации, а се изполват различни речници и
приоми на психологията. Например, повечето хора капитаизират
първата буква от името си в паролата си. Ако е мъж можем да
пробваме любимия му отбор, в кой град е роден, фомрила едно, егн
и др. Ако е жена имена на деца, дата на сватба, домашен любимец,
телефонен номер и др.
Последния вариант при който могат да ви компрометират
паролата е, това че използвате една и съща парола в различни
сайтве. Редовно се случва даден сайт да бъде пробит и тази
информация влиза в различни хакерски списъци и инструменти. Те
могат да се изполват да ви влезнат в имейла и ако там имате същата
парола, започват да разплитат кошницат едно по едно докато
влизнат в електронното банкиране.
В сайта https://haveibeenpwned.com/ се съхранват такива
списъци и там може да проверите дали вашият имейл или дадена
парола се съдържат в такъв списък119 . Пробвайте вашите имейли и
пароли и редовно ги сменяйте.
Затова политиката за информационна сигурност, предвижда,
подписването на декларации от страна на служителите, с които
потвърждават, че са наясно с възприетата политика и
отговорностите за поддържане на контрол над достъпа до
предоставените им услуги и ресурси. Това налага необходимостта
от спазването на множество корпоративни правила и изисквания за
съставянето на паролите и секретната информация на лицето.

119
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Наложените добри практики в това отношение, посочват
изисквания, като: паролите да бъдат лесни за помнене, но трудни
за отгатване, да бъдат дълги поне 10 символа, включително малки и
главни латински букви, цифри и специални символи (#, @, $, % …);
не трябва да бъдат свързани със специфични данни или друга
лична информация на потребителя, данни за други лица (име, дата
на раждане и т.н.).
Може да проверите избраната от вас комбинация за парола,
като
посетите
сайта
www.passwordmeter.com
или
www.geekwisdom.com/dyn/passwdmeter.
Много е важно паролите периодично да се подменят и
обновяват, без да бъдат повтаряни стари пароли и никога да не
разкривате паролата си на никого. Ползвайте различни пароли за
всеки Ваш потребителски профил. Ако използвате обща парола в
най-различни сайтове, всичко, което е необходимо, е този сайт да
бъде хакнат, за да могат и други да получат достъп до целия Ви
онлайн свят.
Практиката показва, че правилното формиране на
изискванията на политиката за сигурност, методът основан на
потребителско име и пароли, може да гарантира добро ниво на
защитеност на системата. Същевременно, при прилагането на този
подход за идентификация, се разкриват някои ключови проблеми,
които са резултат от съществуващите в момента практики и крият
риск за цялостната система за електронен бизнес на организациите
и стопанските субекти. Подобен извод, се подкрепя от резултатите
от проучването на RSA Security, при което са анкетирани ITдиректори, мениджъри и администратори. Резултатите показват, че
повече от 28% от анкетираните служители използват в работата си
13 или повече пароли за достъп, по време на работа. Същевременно
81% от IT-специалистите използват повторно пароли в множество
приложения, без да обръщат внимание на добрите практики за
сигурност и в противоречие с приетата от тях корпоративната
политика за сигурност. Така, ако крайните потребители биха се
опитали да запомнят своите пароли, то служителите прибягват до
други, начин, като: - 25% от служителите съхраняват своите пароли
в електронни таблици или друг документ на компютъра си; - 22%
от тях записват паролите си на преносими устройства; - 15%,
съхраняват паролите си записани на хартия в близост с компютъра.
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В крайна сметка, сред множеството от потребителите/
служителите (88%) се наблюдава разпространено чувство на
неудовлетвореност от управлението на паролите, като около 20%
от анкетираните служители са заявили, че им е необходимо между 6
и 15 минути от работното време за управлението на изгубена или
забравена парола, което води до загуба на производителност.
Наблюдаваната
тенденция
в
поведението
на
потребителите/служителите е към нежелание и отказ за
изпълнение на предписанията в политиката за сигурност на
организациите, което критично застрашава информационната
сигурност на организациите и стопанските субекти. Същевременно,
съществен недостатък на този подход и риск за информационната
сигурност е и фактът, че получената от системата авторизация на
потребителите/служителите е в следствие на потвърждаване на
съществуващи уникално име и идентификационен стринг, които
могат да бъдат, забравени изгубени, или още по-лошо,
предоставени или откраднати от злонамерено лице.
В допълнение, според проучване на SecurEnvoy, почти 75% от
служителите споделят своите корпоративни пароли с колегите си, а
в 84% от анкетираните големи организации, нарушенията по
сигурността са свързани с участието на служителите.
Така автентикацията извършена въз основа на знанието и
информацията, както и тази основана на притежание на физически
предмети, не гарантира напълно идентичността на индивида и крие
потенциални рискове за несанкциониран достъп до системните
активи и ресурси. С цел отстраняване на подобни практики и
повишаване на сигурността на организациите, се налага
осъществяването на последващи нива на физически и логически
контрол на достъпа.
Изследванията и отчетените добри практики според, показват
необходимостта от използването на два или повече способа за
идентифициране на личността, което се нарича двуфакторна
автентикация. Използвайте я винаги когато уебсайтовете
предоставят тази възможност.
Комбинацията от няколко независими, но свързани помежду
си методи за идентификация и автентификация, реализират
многофакторна идентификация, която е по-мощен и сигурен
механизъм за постигането на информационна сигурност, още
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повече когато е постигната като резултат от комбинирането на
традиционни методи за автентикация с биометрично – базирани
такива.

Съвременни подходи за биометрично
разпознаване на потребителите.
Отчитайки недостатъците и повишените нива на риск на
традиционните методи за контрол на достъп до защитени зони и
ресурси, съвременните организации и стопански субекти трябва да
заложат в своята стратегия за развитие на системата за електронен
бизнес, иновативните решения обхващащи внедряването на
биометричните системи и устройства.
При това биометричните технологии са естествено
продължение в развитието на технологичните иновации за
автентикация,
чрез
които
се
извършва
по-прецизно
идентифициране на потребителите/служителите в организациите
и се повишава нивото на контрола над достъпа.
Важно предимство при избора и внедряването на
биометричните технологии в организациите и стопанските субекти
е гарантирането на присъствието на потребителя/служителя в
момента на удостоверяването му.
По този начин, се заменят конвенционалните подходи за
автентикация, чрез потребителско име, пароли, PIN кодове, смарткарти и други с биометрично - базирани такива. Биометричната
идентификация се отнася до идентифицирането на дадено лице въз
основа на неговите отличителни физиологични или поведенчески
характеристики.
Постъпването на биометричната информация се осъществява
посредством сензор, а последледващото и преобразуване се
извършва от подходящи мощни алгоритми и специализиран
софтуер. Биометричната система извършва разпознаване на
постъпващите биометрични образци, посредством съпоставянето
им със съхранените преди това записи в база данни.
В биометричната система се съхраняват и обработват не
самите биометричните изображения, а техните цифрови модели –
шаблони, като обратния процес – на възстановяване на реалното
биометрично изображение на базата на цифровия шаблон е
невъзможен.
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Съществуват множество биометрични технологии, които са
приложими в процеса на идентификация и автентикация на
потребителите. Те могат да се извършват въз основа на биологични
характеристики (физиологични или поведенчески), чиито
специфични модели - шаблони са уникални за индивида, като:
подпис, глас, походка, клавишна динамика на въвеждане на текст,
пръстови отпечатъци, геометрия на ръката или пръстите, лицеви
контури, ирисът и ретината на очите, пръстови вени или вени на
ръцете, ДНК или др.
Прилагането
и
използването
на
биометричните
характеристики в биометричните приложения, предполага те да
отговарят на основни изисквания, които са структурирани от
изследователите в тази област и други, като включват:
универсалност,
уникалност,
постоянство,
измеримост
и
приемливост от потребителите.
На практика, всяка биометрична характеристика, притежава
дадени предимства и недостатъци, и не е възможно да бъдат
изпълнени всички изисквания за ефективност. Затова е необходимо
да бъдат направени компромиси при извършването на избор и
внедряване на дадена биометрична технология в дейността на
съответна стопанска организация. В зависимост от използваното
приложение и избраната политика за сигурност в организацията,
трябва да бъдат взети в предвид различните аспекти (възможни
предимства и недостатъци) на биометричната технология.
Съществуването на специфични случаи, като вродена или
придобита инвалидност или професионално обременяване на
лицата, също трябва да бъдат взети под внимание, тъй като при
определени обстоятелства, биха могли да възпрепятстват процеса
на автентикация. При извършването на оценка на значимостта на
дадена биометрична система е необходимо да се направи сравнение
на някои аспекти на биометричните технологии, които оказват
съществено значение за сигурността и ефективността им. Такива
са:
- сигурност/ устойчивост при опит за фалшификация на
системата;
- точност при идентификация;
- скорост при обработка и съхранение на биометричните
шаблони;
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- цена на биометричните устройства;
- простота при употреба от страна на потребителите.
От особено значение за характеризирането на дадена
биметрична
система
са
стойностите
на
величините
характеризираща риска, неоторизирани лица да бъдат валидирани
от биометричната система като легитимни и оторизирани лица да
бъдат отхвърлени от системата като нелегитимни.
Тези величини трябва да са с „допустими стойности”, като
биометричните системи с високо ниво на точност, трябва да имат
нисък процент на фалшиво отхвърляне и нисък процент на
фалшиво приемане.
Една от най-атрактивните биометрични технологии в света е
безконтактната биометрична технология, основана на снемането на
образци получени от пръстови вени. Вариацията на мрежата от
венозни съдове е изключително голяма, което гарантира тяхната
уникалност и неизменност при всеки индивид. При извършване на
качествено съпоставяне между по-популярни биометрични
технологии от Hitachi ICT Solutions се вижда, че биометричната
технология основана на разпознаване на индивида, чрез пръстови
вени (finger vein recognition), притежава предимствата на
биометричния метод основан на пръстови отпечатъци, който са
ползва с изключителна популярност и разпространение на пазара
на биометрични технологии, поради ниската си достъпна пазарна
цена и компактни размери.
Едновременно с това, обаче безконтактнта биометрична
технология основана на пръстови отпечатъци, преодолява
недостатъци, свързани с влиянието на образците от влага,
замърсявания, износване или повърхностни наранявания, стареене
и др. В допълнение, качеството на изображението получено от
пръстови вени е по-надеждно от вените на дланта, тъй като има
повече пръсти за идентификация (десет – всеки от които е
уникален), а и повечето потребители на биометрични системи са
привикнали към използването на пръстова идентификация, поради
популярността на пръстовия отпечатък, като заместител на пароли
за достъп до лаптопи. Тази технология предлага и висока скорост на
обработка на постъпващата информация, и по-висока степен на
прецизност и точност при идентификация на индивида, която е
съизмерима с ирисовата диагностика. В допълнение при
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съпоставянето на биометричните характеристики спрямо степента
на трудност при опит за фалшифициране, че образците основани на
пръстови вени са с най-висока степен на устойчивост при опит за
възпроизвеждане, за разлика от пръстовите отпечатъци и други
форми на биометрични данни. Ключов аспект при това е фактът, че
вените са вътрешна биометрична характеристика за индивида.
Основни аспекти при избора на безконтактната биометрична
технология, базирана на пръстови отпечатаъци при внедряването и
в организациите са:
- висока скорост на обработка на информацията;
- високата степен на сигурност;
- трудност при опит за фалшифициране;
- много ниските стойности на фалшиво отхвърляне и фалшиво
приемане;
- биометричните образци не се повлияват от процеси като
стареене, влага, замърсявания, износване или повърхностни
наранявания;
- ниска цена и компактни размери;
- бърз, лесен и точен метод за идентифициране на
потребителите/служителите.

Персонална безопасност на личните данни в
онлайн пространството
Попълвайте формуляри само в сигурни сайтове. Множество
сайтове, реклами и други примамват потребителите с обещания. В
замяна, трябва да попълните формуляр с Вашето име, адрес,
електронна поща и/или номер на кредитна карта. Внимавайте с
въвеждането на данните си в интернет пространството. Правете го
само когато сте убедени, че всичко е легитимно. Специално за
онлайн банкирането никога не следвайте линк по имейл, а
изписвайте уебсайта на банката Ви в браузъра. Банките и другите
финансови институции редовно актуализират общите си правила и
условия, така че може да се осведомявате лесно за тях. Найголемият риск тук за нарушаване на защитата на личните данни се
крие в това, че банките разкриват или препродават конкретно
разпознаваема информация за клиентите на доставчици или
партньори на трети страни, които могат да започнат да Ви
„бомбардират“ с оферти за допълнителни услуги. Внимателно
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прочетете условията на Вашата банка за съхраняване и ползване на
лична информация, ако е възможно, се откажете от “оферти за
продукти, за да направите банкирането по-лесно и по-удобно.
Научете се да разпознавате различни видове фишинг
атаки. Освен изпращането на фишинг имейли има и фишинг
сайтовете, които копират действително съществуващи адреси с
минимални, трудно забележими разлики. Потребителите, които
нямат навика да проверяват изцяло адресите, а това за жалост са
повечето хора, могат лесно да бъдат подведени да извършат
определено действие в мнимия сайт. Внимателно филтрирайте
Вашите имейли. Блокирайте спама. Хакерите стават все понаходчиви и измислят нови идеи, за да зарибят потребителите да
разкрият потребителските си имена и пароли.
Деактивирайте функциите "Автоматично попълване" и
"Запаметяване на пароли на браузъра си. Тъй като зависимостта
ни от дигитални канали за комуникация, бизнес и развлечения се
увеличава, предприемането на мерки за опазване и защита на
личните данни става все по-наложително. Важно е да се знае, че
всички големи търсачки проследяват историята на търсенията Ви и
Ви възприемат като потребителите, към които да насочват своите
реклами и резултати от търсенето. Въпреки че на пръв поглед това
изглежда много удобно, то създава и сериозни рискове за
сигурността, от които не можем да избягаме
Потърсете името си в интернет чрез популярни търсачки.
Търсене на текст и изображения. Ако откриете ваши лични данни в
уеб сайт, потърсете информация за връзка и изпратете заявка за
премахване на вашата информация. Редица фирми и други
организации събират данни от онлайн акаунти при извършване на
покупка в онлайн магазин, регистрация за конкурс или участие в
проучване, изтегляне на безплатен софтуер или сърфиране в
интернет, използване на приложения на вашия компютър или
мобилно устройство, публикуване на снимки или състояние в
социалните мрежи
Използвайте само подсигурени сайтове със сертификатът за
сигурност на сайт (SSL). Това е международен стандарт, който
осигурява кодиране на онлайн комуникацията между посетителя и
сайта. Може да го разпознаете по иконата на катинарче, последвана
от името на фирмата с https пред домейна. Без наличието на такъв,
информацията се подава в лесно достъпен формат и може да бъде
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атакувана от злонамерен софтуер, който е внедрен с цел кражба на
данни (напр. ако вашето устройство е заразено с вирус). Това е
задължителна технология за криптиране на връзката между уеб
сървър и браузъра на крайния потребител, днес вече е преименуван
на TLS (защита на транспортния слой), но все още се нарича TLS / SSL.
Повечето съвременни браузъри не показват сайтовете без SSL
сертификат като несигурни. В следствие на това някои от
посетителите ще се откажат да следват подобни връзки и трафикът
към сайта ще намалее. От друга страна търсещите машини
приоритезират връзките с HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)
и дори понякога даден сайт се класира с HTTPS версията си без да
има валиден сертификат, защото е отворен порт 443, например.

Фиг.36: Работа на SSL120
Ако не използвате вашето собствено устройство за сърфиране
в интернет, отваряйте само раздели или прозорци InPrivate. Когато
използвате раздели или прозорци InPrivate, данните от
сърфирането (например хронологията, временните интернет
файлове и бисквитките) не се записват на компютъра, след като
приключите. Въпреки това трябва да сте внимателни и да не
въвеждате важни пароли на споделен компютър.
Бисквитките (Cookies ) са малки текстови файлове, които се
запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато
посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява
вашите действия и предпочитания (като например потребителско
име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за
120
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определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки
път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница
към друга. Бисквитките улесняват работата ви онлайн, като
спестяват информация за сърфирането. Въпреки това някои
бисквитки може да изложат вашата поверителност на риск, като
проследяват сайтовете, които посещавате. Най-общо има два вида
„бисквитки“:
•
"Бисквитките" от първа страна се създават
посещавания от вас сайт. Сайтът се показва в адресната лента.

от

•
„Бисквитките“ на трети страни се създават от други
сайтове. Тези сайтове притежават част от съдържанието, като
реклами или изображения, които виждате на уеб страницата, която
посещавате.
Можете да персонализирате начина, по който браузъра помага
да бъде защитен вашият компютър от потенциално опасно или
злонамерено уеб съдържание. В зависимост от нивото на защита на
сайта дадена част от съдържанието може да бъде блокирана, докато
не изберете да я разрешите. ActiveX контролите може да не се
изпълняват автоматично или може да виждате предупредителни
съобщения за определени сайтове. Най-добре е да изтриете
бисквитите и да включите функция забрана на проследяването,
както и да спрете изкачащите прозорци.
Заплахите за мрежовата сигурност включват дейности като
сканиране на портове, разкриване на пароли, шпиониране и кражба
на самоличност. Защита включва регулярна проверка на
сигурността от специалист, въвеждане на контроли за защита на
уеб сайтове и приложения, както и постоянен мониторинг за
зловредна активност.
Безжичната мрежа (Wi-Fi) ви дава възможност да свързвате
компютъра си с интернет без да се налага да използвате кабел. Тя
обикновено
съдържа
безжичен
рутер,
който
използва
радиосигнали, за да предава данни към компютри в рамките на
мрежата. Безжичните рутери се доставят с предварителни
настройки, които са много несигурни, така че дават възможност
много потребители да се свързват към тях едновременно, и в
повечето случаи не са защитени дори с парола – това означава също,
че други лица могат да следят трафика и да влязат във вашия
интернет акаунт доста лесно.
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Процесите в една операционна система трябва да бъдат
защитени един от друг при тяхната работа с различните ресурси апаратни (процесор, памет, устройства) и логически (програми,
таблици, файлове). Всеки ресурс трябва да се използва само от
процеси, получили съответни права от операционната система.
Ролята на защитата е да даде механизъм за налагане на
политиките, управляващи използването на ресурсите. Политиките
за сигурност могат да бъдат установени по различи пътища:
• фиксирани при проектирането на системата;
• формулирани от мениджмънта на системата;
• дефинирани от индивидуалните потребители за защита
на собствените им файлове и програми.
Компютърната система трябва да бъде защитена срещу
неоторизиран достъп, злонамерен достъп до системната памет.
Инсталирайте антивирусен софтуер на всички устройства и
редовно ги сканирайте, за да ги предпазите от злонамерен софтуер.
Никога не изтегляйте актуализации или файлове от непроверени
сайтове и доставчици.
Уверете се, че имате най-новите версии на програмите и
лицензиран софтуер. Можете да посетите следния адрес:
http://windowsupdate.microsoft.com, който да провери автоматично
какво е необходимо за вашата операционна система и вашия
браузър, и след това да го изтегли по ваше искане.
Погрижете се за данните извън мрежата Пазете данните си.
Преглеждайте извлеченията от вашите банкови сметки и кредитни
карти за наличие на необичайни транзакции или тегления и
незабавно уведомете банката ако подозирате, че има някакви
несъответствия.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Как се класифицират заплахите според същността и
източника на атаките в уебсайтовете?
•
Какво представлява DNS отравянето?
•
За какво е необходим мрежовия протокол?
•
Какво включва сигурността на ниво потребител?
•
Кои са основните подходи за защита на потребителите
на уебсайтове?
•
Избройте основните методи за създаване на шифрован
текст.
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12. Сигурност на съдържанието в Интернет.
Лекция, която цели обучаемите да се научат да разпознават:
❖ Технологиите и инструментите за създаване на сигурност на
съдържанието;
❖ SEO технологията;
❖ Дейностите SMM и ORM;
❖ Категориите професионалисти, свързани с информационната
сигурност в онлайн пространството.

О

сигуряването на сигурността на съдържанието е найважната задача на държавната политика на всяка
страна. Важно е да се разбере, че суверенитетът в
интернет пространството е по-трудно да се поддържа от обичайния
(географски) суверенитет. В интернет няма физически граници,
така че е трудно да се осигури защита за разпространение на
съдържанието. Може да се каже, че границата на нашето
съдържание е видимостта на уебсайтовете, в които е разположено,
колкото по-видими са те, толкова повече граждани ще се влияят от
това съдържание.
Уебсайтовете са основен инструмент за
комуникация в интернет пространството и мощно оръжие за масово
поразяване на общественото съзнание.
Решаването на тази ключова задача за информационната
сигурност се постига чрез използването на комбинация от високо
манипулативни технологии и инструменти, най-важните от които
са: контекстна и платена реклама (Pay Per Click -PPC), оптимизация
на сайтове за търсещите машини (Search Engine Optimization - SEO),
управление на социални медии (Social Media Management - SMM),
управление на онлайн репутацията (Online Reputation ManagementORM), тролове, хакерски атаки и други дейности изискващи
високоподготвен експертен персонал.
В SERP (страницата с резултати) на Google се показват два
типа резултати, органични резултати (от естествено търсене) и
платени резултати (реклама). Първите се манипулират с
технология наречена SEO, а вторите се наричат още контекстна
реклама и Pay Per Click, от английски език се превежда „плати за
клик“. Този метод на въздействие е начин за подаване на данни
според контекста (съдържанието) в интернет, чрез платено
поставяне на банерна реклама или текстово съобщение. Това е
192

форма на таргетираната, целенасочена реклама, която се публикува
в различни сайтове или други медии според тяхното съдържание.
SEO технологиите, като понятие идват от английското
съкращение на акронимът SEO - Search Еngine Оptimization. От
техническа гледна точка SEO е комплекс от дейности, които помагат
на сайта да подобри уеб класирането си сред резултатите от
органичното търсене и да стане по-видим за хората121. От научна
гледна точка SEO е подраздел на интернет маркетинга, който се
свързва с изучаване на работата на търсещите машини в уеб
базираните информационни системи и управлението на
информацията, която влияе на хората в интернет пространството.
От гледна точка на информационните операции SEO е найпроникващо оръжие за манипулация на целевата аудитория в
мрежата. Не случайно след навлизане на бизнес услугите в онлайн
пространството оптимизацията на уебсайтове се превърна във
важна част от маркетинговия микс. Днес съществува огромна
индустрия за милиарди долари, която е посветена на
оптимизирането на резултатите от търсещите машини за всички
видове уебсайтове, чрез наблюдение и обратно разработване на
алгоритъма за класиране в търсачките. Общите приходи на Google
от всички реклами в мрежата през 2017 г. са били 27,4 милиарда
долара, които идват предимно от показване на платените
резултати122. Като се има в предвид, че само една трета от
посетителите кликът на реклами, то приходите на SEO –
индустрията се оценяват на около 80 милиарда долара. Това е
критично оръжие в арсенала на точния пропагандист.
Основната цел на онези, които се опитват да оформят
общественото мнение, е да насочат съдържанието към върха на
страницата с резултати от търсене. Проучванията показват, че
повече от 40 % от интернет потребителите кликват върху първата
нерекламна връзка в резултатите от търсенето. Първите пет
резултата от търсенето получават около 75%, а първата страница с

Sprung, R. What is SEO? https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-seo-faq-ht
[04.02.2018]
122
https://www.statista.com/statistics/267606/quarterly-revenue-of-google/
[04.02.2018]
121
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показаните резултати от търсене на Google получава 95 % от целия
трафик123.

Кликвания в %

Посещаемост според класирането
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Позиция в Google
Фиг. 37. Посещаемост според класирането в Google.bg124
Следователно има огромен стимул за класиране на първа
страница, независимо дали продаваме военни обувки или
публикуваме военно-политически новини и информационни
съобщения.
Днес не е достатъчно просто да имате уебсайт, а трябва той да
излиза на първите места в резултатите на търсещите машини,
защото огромната част от потребителите отварят само сайтове
показани на първа страница в резултатите от търсене. Това важи,
както за бизнеса, така и за институционалните, държавни сайтове в
това число на Министерство на отбраната и структурите на
Българската армия.
Според насочеността на техническите дейности за развитие
на уебсайтовете SEO се разделя на два основни вида:
1. On-page SEO – вътрешни дейности по уебстраниците.
Това са дейностите, ориентирани към работа вътре в сайта, като
подобряване на кода, съдържанието и мета данните.

123

Киберман, Т. На първо място в Google 2017. София: Франчайзинг БГ ЕООД,

2016
124

Димов, П. SEO Оптимизация на сайтове за търсещи машини. Диомира,

2019
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2. Off-page SEO – външни дейности. Това са дейности по
популяризирането и подобряване на видимостта извън уебсайта,
чрез изграждане на мрежа от линкове с другите сайтове.
SEO технологията е необходима по следната причина: да се
направят уебсайтовете по-лесни за ползване от хората и поразбираеми за роботите на търсачката. Това помага на търсещите
машини да разберат за съдържанието на уебсайта, да го
класифицират
да го предложат по полезен начин на
125
потребителите . Тези методи могат да бъдат разрешени от
търсачките, наречени бяло SEO (white hat) или забранени опити за
манипулиране на търсачката - черно SEO (black hat). Освен тях се
среща и т.н. “сиво SEO”, което е на границата между законния и
забранения от Google начин за оптимизация на уебсайтове. При
нормални условя не е препоръчително да се практикуват черни
техники поради опасност от наказание на уебсайтовете, но при
провеждане на военни информационни операции и двете се
използват масово, поради това, че дават добри резултати в
краткосрочен план.
Можем да видим доказателства за прилагането на
целенасочено “черно SEO” в наличието на необичайни резултати от
търсене по чувствителни за обществото теми. Например, за
изборите в САЩ през 2016 г. излязоха многобройни доклади за
подобни неподходящи уебсайтове с наличие на руска следа126.
Google твърдят, че това са грешки в техните алгоритми, които ще
бъдат отстранени, но все пак тези инциденти са следствие на
умишлени усилия за манипулиране на алгоритмите и насочване на
потребителите към определено съдържание.
Най-често използваните техники за черно SEO са:
✓ Cloaking – страници, които се виждат по един начин от
ботовете и напълно различен начин от хората. Това се постига, чрез
слагане в съдържанието на сайта на невидим от хората текст,
Fishkin, R. Rewriting the Beginners Guide – Part V: Keyword Research
[15.01.2017] https://moz.com/blog/rewriting-the-beginners-guide-part-v-keywordresearch
126 Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications For
U.S. National Security. A Minority Staff Report. Committee on Foreign Relations
United States Senate one Hundred Fifteenth Congress Second Session, Washington,
2018
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изпълнен с ключови думи. Скриването на текста става, като се
постави зад изображение, също така с цвета на фона и с малки
букви или ако бъде поставен в Cascading Style Sheets (CSS ) файла.
✓ Прекалено оптимизиране и прекалената наситеност с
ключови думи също може да се счита за манипулация.
✓ Създаване на лоша линк картина на сайта, чрез
насочване на прекалено много хипервръзки от ниско качествени
сайтове на разнообразна тематика или т.н. ферми за линкове и
сайтове с лоша репутация.
✓ Пренасочване на страниците, когато се привличат хора с
една страница, която ги прехвърляте автоматично към друга без те
да го желаят.
✓ Скрити текстове и кодове в HTML. Например, използва се
код, който при посещение на дадена страница автоматично прави
така, че човека все едно е натиснал бутона „Харесва ми“ на някаква
Facebook страница, а посетителя дори си няма представа за това.
✓ Размяната на реципрочни линкове между два сайта,
сочещи един към друг, също не се толерира от Google.bg
В нашата страна се наблюдава и още една насока за
използване на черни техники с цел да се навреди на конкурентен
сайт. В информационната операция, когато противниковият сайт
излиза преди нашия, без знанието на собственика му може да се
насочват към него лоши линкове от ниско качествени сайтове,
ферми за линкове с лоша репутация и други подобни, в следствие на
което Google може да снеме доверието си от него.
Друга възможност е създаване на осмиващи дубликати на
противниковия бранд. Подобна тактика бе използвана в борбата
срещу интернет кампанията на Ислямска държава. Група
„Анонимните“, създадоха пародиен сайт khilafabook.com с една
буква разлика от социалната мрежа на ИДИЛ khelafabook.com, която
осмива ислямистите. Така се създават редица сайтове с подобен
домейн на противниковия, които да се класират по-добре от тях и
вътре да бъдат пълни с карикатури и обидни думи.
Управление на социални мрежи (SMM - Social media
management) са дейности, насочени към улавяне вниманието на
аудиторията и увеличаване на трафика към даден продукт или
информация, чрез различни социални платформи. Днес
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съществуват много услуги и софтуерни продукти за управление на
социални медии, които предлагат интегрирано решение за
провеждане на цялостни информационни кампании. Те се основават
на сложни поведенчески анализи на данни в реално време и
автоматично излъчване на подходящи съобщения в точното време
по няколко канала едновременно. Видимостта на уебсайтовете се
определя от оптимизацията им за алгоритмите на търсещите
машини. Следователно, първата най-важна точка на сигурността на
съдържанието е собствеността на уебсайтовете в които е
разположено съдържанието и принадлежността към търсачките.

Фиг.38. Световна карта на социалните мрежи (Vincos.it127)
Безспорният световен лидер е Facebook, надхвърлил 2 млрд.
потребители и с покритие в 152 държави или 91% от територията
на планетата. Ако допреди година Facebook владее 3 континента –
Северна и Южна Америка и Европа, а някои африкански държави се
колебаят коя мрежа да изберат, днес цяла Африка също е под
властта на Зукърбърг. Единственият провал е в Азия срещу
социалните мрежи Одноклассники и ВКонтакте, които печелят в
7 държави от бившия Съветски съюз, и QZone в Китай.

La mappa dei social network nel mondo – gennaio 2018 [10.01.2018]
http://vincos.it/2018/02/05/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo-gennaio2018/
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Това говори за целенасочена държавна политика за
подкрепата на определени социални мрежи в тези страни.
Изглежда, че в света на социалните мрежи има разделение по
политически блокове. В този смисъл големите държави, като Русия
и Китай, са подсигурили независимостта си, създавайки собствени
инструменти за търсене и собствени социални мрежи, например
Yandex.ru и Вконтакте в Русия или Baidu.com и QQ.com в Китай.
За малка стана като България обаче, това не е възможно. У нас
Facebook е най-използваната социална мрежа, а търсеното се
осъществява с една единствена търсеща машина Google.BG, която се
употребява от 98 % от потребителите, а според проведения от
автора експеримент с реален уебсайт потребителите на Google са
дори 99,3%. Това говори за абсолютна зависимост на българките
потребители от тази търсачка. Поради тази причина е важно да се
контролират уебсайтовете, в които се публикува съдържанието, но
не да публикуваме цялото съдържание само в няколко наши сайта, а
да направим така, че първите страници на Google да показват
нашето съдържание.
Потребителите на интернет са изключително разнородни,
всеки текст и всеки електронен ресурс трябва да бъде насочен към
конкретна аудитория в съгалсие със стртегическите комуникации.
И най-важното за публикуването на съдържание в интернет е да се
спечели доверието на аудиторията и точно тук се появява нуждата
от упралвнеие на онлайн репутацията.
Управление на онлайн репутацията идва от английското
Online Reputation Management – ORM и се е превърнало в цял раздел
на онлайн маркетинга, разновидност на връзките с обществеността
(PR 2.0). Най-общо управлението на онлайн репутацията обхваща
дейности, свързани с мониторинг, контрол, анализ и защита на
добрата комуникация между ръководните лица и организациите, от
една страна, и уеб потребителите на съответната услуга, от друга
страна. От нея могат да се възползват както институциите, които
вече са станали обект на комуникационна криза, така и тези, които
желаят да вземат превантивни мерки, за да не изпаднат в такава
неблагоприятна ситуация.
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•
Мониторинга е наблюдение и управление на
класирането на институционалния уебсайт в търсачките и той
следва да се извършва постоянно. С помощта на тази дейност ние
може да наблюдаваме какво говорят хората за нашата институция и
да реагираме на време. Алгоритмите на търсещите машини
постоянно се променят и поради това е необходимо, сайта също да
се адаптира към тях. Целта е да се запазят постигнатите резултати
по определени ключови думи, а защо не и да се подобрят? Това е
необходимо за да анализирате резултатите и определите
работещите методи, избрани в етапа на планирането.
•
Контролът се осъществява, чрез следене на
коментарите в социалните мрежи и проверка на класирането в
резултатите от търсене с цел недопускане хората да попаднат на
нежелан от нас материал, докато сърфират в Интернет.
При възникване на криза, възниква въпроса как да реагираме
на различните отрицателни коментари? За справяне с тази
ситуация трябва още в самото начало да се наложи набор от ясно
определени правила за поведение на потребителите във вашите
социални медии. При наличие на отрицателен коментар първата
стъпка е да се определи типа на обратна връзка. Вашата реакция
Как да реагираме при различните коментари?
• Положителен коментар + Невярна информация = Отговор
• Положителен + Верен = Слушане или Отговор
• Негативен коментар + Шега или Поучаване = Слушане
• Негативен + Без Шега + Неверен = Отговор
• Негативен + Без шега + Верен + Нещастие или вреда = Отговор
• Негативно + Без шега + Верен + без нещастие = Слушане

зависи от това дали е конструктивна критика или типична
хейтърска нападка? Например, за коментари, които нарушават
условията за ползване на сайта, следва незабавно изтриване,
съобщаване за злоупотреба и забрана на потребителя, когато е
необходимо.
Фиг.39: Как да реагираме при различните коментари?128
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Димов, П. SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини. 2019
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Когато обаче получавате истински отрицателни отзиви, трябва да
приемете съвсем различна стратегия. В този случай имате няколко
възможности: да отговорете публично, да отговорете честно или да
използвате хумор.
При трудна ситуация може да отговорите публично, че разбирате
тяхната гледна точка и че сте им изпратили лично съобщение, за да
разрешите ситуацията заедно. При ситуация за която смятате, че няма
да ескалира публично, отговорът може да изяснява проблемите с
цялата общност. Също така публичният отговор е необходим, ако
друго лице е направило неоснователно обвинение срещу вас или
вашите материали за да защитите репутацията си. При неясна
ситуация и за целите на настоящото учебно помагало можем да
предложим по-горната схема на действие с коментарите.
Все пак, колкото и да е сложна ситуацията винаги трябва да
отговаряте учтиво, спокойно и с уважение, дори ако другото лице е
злоупотребяващо. И ако това не помогне, а човекът продължава със
злоумишлените си реакции, блокирането може да бъде следващата
стъпка. Така съответният акаунт няма да вижда вашите
актуализации. При наличие на явен кибертормоз, застрашаващо,
агресивно поведение, злоупотреба с лична информация, неподходящо
съдържание или друга злоупотреба, действията ви могат да се
пренесат и офлайн.
•
Анализът се прави с цел опознаване начина на мислене
на целевата аудитория и най влиятелните играчи в социалните
медии за да не допуснем потребителите да попадат на неподходящо
съдържание. Не може да се пренебрегва негативното отношение в
блогосферата, социалните мрежи, форумите и информационните
сайтове, защото то ще доведе до понижаване на доверието в
потребителите в нашата организация или съответния бранд.
•
Защитата на репутация се осъществява със следните
тактики с които може да се влияе на целевата аудитория според
ситуацията:
– изграждане на положителна онлайн репутация,
провеждане и управление на периодични PR кампании в Интернет
пространството, чрез облъчване на аудиторията с положителни
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мнения и коментари, които да се оптимизират от SEO гледна точка
и да завземат първата страница на Google129;
– поддържане на Вашия онлайн имидж и следене за нови
материали излизащи в Интернет с помощта на модерен софтуер за
„слушане“, като Google Alerts, Yahoo Alerts, Social Mention и др.;
– смекчаване или заличаване на лоша онлайн репутация,
като се изместват лошите линкове от по-силни Ваши линкове,
когато завземете цялата първа страница на Google с ваши линкове
се получава контрол над Интернет пространството;
– провеждане на агресивна антикампания с цел
дискредитиране на нелоялен конкурент.
Има няколко прилики и съществени разлики между SEO и
ОRМ. Оптимизацията на сайтове е за насърчаване на класирането в
първите места на резултатите от търсенето, а управлението на
онлайн репутация е контролиране на колекция от сайтове, които се
появяват в резултатите от търсене и формиране на положително
отношение към съответната институция.
Професионалистите, свързани с информационната сигурност
в онлайн пространството се разделят на следните категории:
хакери (hackers) и кракери (crackers), фийкъри, спамъри и
тролове. И едните и другите се занимават с решаването на една и
съща задача - търсене уязвимостта в информационната система или
уебсайтовете в интернет, разликата е в гледната им точка към
проблема.
Терминът
"хакер"
има
различни
значения
като,
професионалист който има умения за програмиране на нови
програми или промяна на съществуващите за да ги направи поефективни и защитени. Хакерство се ражда през 1960 г. когато
някои хора разбират, че с използването на различни аудио честоти
могат да манипулират телефонните системи и да извършват
безплатни разговори. От онова време до сега мотивите на хакерите
са се променили и днес те могат да бъдат: любителски, брокери на
уязвимости, хактивисти, киберпрестъпници или спонсорирани от
държавите. Прието е да се разделят на бели, сиви и черни.

Николова, Е. Измерване и оценяване на връзките с обществеността –
възможности и перспективи. 2017 г.
129
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Кракерите (Black Hat) осъществяват несанкциониран достъп
до системата с цел кражба, подмяна, унищожаване на информация
или създаване на неоторизирани промени в системата, които водят
до срив или нарушаване на функционалността и т.н. Тези дейности
понякога се налагат при провеждане на военни операции, поради
невъзможност да се преодолее даден противников уебсайт с
предишните методи.
Фийкъри - това са хакери, които се специализират в
нападение на проводни и мобилни телефонни системи;
Спамъри - сравнително нов термин за хора, които си създават
бази от данни с адреси на клиенти от интернет и изпращат до тях
потоци от ненужни рекламни съобщения. Това води до атака тип
"отказ на услуга" поради претоварване на системите.
Хакерите и кракерите никога не атакуват директно, без първо
да са извършили известно разузнаване. Фронталните атаки като
правило се провалят, тъй като срещу тях има най- силна защита.
Типичната последователност в тяхната дейност с цел получаване
на достъп е следната:
• получаване на информация за организацията чрез проучване
на подходящи уебстраници, бюлетини, справочници и др.;
• мрежово разузнаване - чрез използване на средства за
мрежово администриране да се идентифицират рутерите и
защитните стени;
• разузнаване на DNS системата (диапазоните на IP адресите,
имената на домейните и трансферни зони);
• социално инженерство.
Систематичното следене на атакуваната организация
позволява на атакуващите да изградят пълен профил на нейната
система за сигурност, като използват комбинация от инструменти
и технологии за отваряне на някои врати с цел търсене на слабите
страни.
Често в дейността по управление на онлайн репутацията и
провеждането на информационни операции се използват т.н. тролове.
В интернет жаргона под думата „трол“ се разбира човек, който
публикува провокативни коментари по дадена тема с цел да смути
автора или да разстрои нормалната дискусия в даден форум, като
насочи темата в определена посока. В този смисъл, дейността на
подобен човек се нарича „тролене“. Това е деструктивен феномен,
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започващ от обикновено развлечение за сметка на по-неопитните
потребители, стигащ до нивото на информационна война.
Днес съществуват цели институции за тролинг, които
организират платени групи хора с цел агитация и манипулиране на
резултатите в интернет и общественото мнение. Обикновено, тролът
“работи” в две направления. Едното е чрез провокация и обиждане на
съвсем непознати хора, а второто е добре планирана разработка с
цел отмъщение на конкретен човек или група от хора, чрез
използване на различни слухове, клевети и компромати.
Трябва да се прави разлика между хейтър и трол. Докато
първите са природно негативни и просто мразят всичко, то вторите
са по-скоро хитри манипулатори. Най-общо те се делят на 2 вида –
прости и сложни тролове. Простите използват явни обиди и
целенасочено нарушават правилата на форумите, а сложните
работят на границата на нарушенията.
Троловете използват няколко основни техники за тролене,
всички от които може да се наблюдават в Българския военен сайт
Pan.bg и могат да бъдат обобщени така:
✓
Клониране е най-често използвания трик. Всеки трол
задължително се клонира, чрез създаване на няколко акаунта от
различен компютър и започва да води ожесточена дискусия със
самия себе си. По този начин много бързо може да забие дадена
тема във форум, блог или социална мрежа.
✓
Стоварването на десант с обучена група от тролове,
която влиза организирано в нарочен форум и със своите клонинги е
в състояние да го превземе за кратко време. При спам над 75% от
публикациите, трафика на сайта буквално спада до нулата.
✓
Плувки, куки и мрежи. Това са различни средства за
създаване на провокативни съобщения, които могат да се хвърлят
във вече открита тема или да са първи пост в нова тема.
Обикновено се маскират, като невинен въпрос, но съдържат една
или повече „куки“ за които после да се хванат троловете.
✓
Потъване и различни маневри. Често тролът публикува
нещо и “потъва” за известно време, през което наблюдава
реакциите, търпимостта и нивото на захапване, намесата на
администратора и др. При благоприятна среда подгрява темата със
свои клонинги, забива и след това се прави на жертва.
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✓
Засада. Тролът следи даден блог, например на
Президента и когато излезе нова публикация веднага започва да му
намира грешки, да доказва, че лъже и цели да го изкара от
равновесие.
Днес все по-често започва да се говори за воденето на
информационни войни и нуждата от създаване на кибер
подразделения, а при модерните конфликти те със сигурност не
могат да минат без използването на тролове за управление на
онлайн репутацията и моделиране на общественото мнение.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Избройте технологии и инструменти за осигуряване на
сигурност на съдържанието в Интернет
•

Какво представляват SEO технологиите?

•
Какво представляват дейностите по управление на
социални мрежи (SMM)?
•
Кои
репутацията?

дейности

включва

управлението

на

онлайн

•

Какви са приликите и разликите между SEO и ORM?

•

Какви са основните техники за тролене?
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13.Правила за сигурност и безопасност в
социалните медии
Практическо занятие, което цели обучаемите да се научат да:
❖ Разпознават рисковете и престъпленията в социалните медии.;
❖ Развият и прилагат правилата за приемливо поведение в социалните
медии.

В

социалните медии рисковете се разпределят в две
категории: технологични рискове и произхождащи от
хора. На първата категория се противодейства чрез
прилагане на инструменти за сигурност, а на втората чрез политики
и обучение на потребителите. Следва категоризация на основните
типове рискове.

Рискове в социалните медии
Рисковете при използване на социални медии най-общо се
свързват с възможността за изтичане на чувствителна информация
и споделяне на невярна информация (което води до загуба на
репутацията). Рисковете като загуба на данни могат да се смекчат
чрез често архивиране на данни или чрез инструменти,
включително и редица безплатни в Интернет.130
Изтичане на чувствителна информация води до финансови
загуби на съответната организация или публично унижение в личен
план, ако се сподели с грешния човек или се публикува онлайн.
Това може да се отнася за търговски тайни, разработка на нов
продукт в бизнеса, лични данни или дори да засяга безопасността
на дадено лице. Веднъж изтекла информацията в социалните
мрежи, тя става неконтролируема поради леснотата на споделянето
и. Затова социалните мрежи често се използват за корпоративен
шпионаж.

Ch.6 Risks of Social Media in Social Media Security, Leveraging Social
Networking While Mitigating Risk, Michael Cross, 2014 Elsevier Inc,
https://www.pdfdrive.com/social-media-security-leveraging-social-networkingwhile-mitigating-risk-e168077526.html
130
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Освен това изтичането на чувствителна информация може да
се използва за компрометиране на рекламни кампанни в бизнеса
или за намаляне репутацията на конкуренцията.
За предотвратяване на този риск всяка организация следва да
разработи свои политики и вътрешни правила с класификация,
която ясно определя коя информация следва да се споделя
публично и коя не.
В личен план изтичането на чувствителна информация може
да доведе до информационен тормоз, унизителни заплахи, клевети,
постване на неподходящо съдържание или нецензурирани
поствания. Затова винаги трябва да се внимава какво се публикува,
защото то може да бъде използвано срещу Вас дори и ако се извади
извън контекста. Преди постване на съдържание трябва да се
запознаете с условията за ползване на съответните социални
медии, за да видите кое съдържание е позволено.
Фалшивото съдържанието, генерирано от потребителите
води до замърсяване на информационното пространство. В
социалните медии, често се случва публикуващия да се представя за
някои друг, което погрешно възприемана анонимност. Много
престъпници си създават изкуствен профил и така се представят
пред потенциалните си жертви преди да се срещнат с тях.
Рисковете и ползите от използването на социалните медии,
като част от стратегическите комуникации в сферата на
националната сигурност е обект на военното и политическото
ръководство на страната. Социалните медии стават все по-важни
като стратегически комуникационен канал не само в гражданското
общество, но и като оръжие в информационната сфера на
националната сигурност.
Те могат да се използват като платформа за реклама,
намиране на персонал, да изпълняват поддържаща функция за
връзка със семейството и приятелите и да бъдат стратегическо
средство за комуникация.
Също така, социалните медии носят риск, особено по
отношение на нарушения на сигурността, разкриване на
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чувствителна информация и са силно оръжие за формиране на
мнение в информационни и психологически операции.

Основни престъпления в социалните мрежи
Социалните мрежи се използват от киберпрестъпници за
нелегални и злонамерени действия като спам, социално
инженерство, киберпреследване, кибертормоз, средство за
събиране на лични данни и други дейности, свързани със
сигурността в Интернет.131
Социалните медии правят човек особено уязвим защото
социалните платформи разчитат на споделянето на информация и
на доверието (приятели, последователи, връзки, споделяне).
Кибер престъпленията са свързани с използването на онлайн
ресурси за добиване на информация за човек, за средство за контакт
с потенциални жертви, достъп до системи и повреда на данни.
Целта могат да са компютри (вируси, хакване) или хора (кражба на
идентичност, преследване, тормоз, измама).
Видовете престъпления са както следва:
а) Спам – ботове и престъпници придобиват информация от
вашите социални профили и ги продават на трети страни
обработващи Big Data с цел предоставяне на таргетирана реклама.
За да се противодейства на тази заплаха винаги трябва да се
използва Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS), който
осигурява криптирана комуникация и сигурна идентификация на
мрежовите сървъри в интернет, особенно при интернет банкиране.
б) Киберпреследване и кибертормоз - включва методите на
електронна комуникация като имейл, чат и съобщения с включена
гео локация. Затова никога не разкривайте локацията си или ги
правете само при проверени източници. Това преследване може да
се превърне в кибертормоз - използва по-горните методи и може да
включва постване на заплахи или обидни коментари, разкриване на
персонална информация или аудио/видео запис без позволение.
Ch.7 The Dark Side in Social Media Security, Leveraging Social Networking While
Mitigating Risk, Michael Cross, 2014 Elsevier Inc, https://www.pdfdrive.com/socialmedia-security-leveraging-social-networking-while-mitigating-riske168077526.html
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При наличие на подобни имейли те не трябва да се трият, тъй като
тези съобщения са важно свидетелство при разследване.
в) Кибератаки и пробиви от автоматично изпълними
програми, които могат да бъдат инсталирани в клиентския
компютър при посещение на линк много често разпространяван в
социалните медии. Този тип програми могат да бъдат Java аплети,
ActivеX обекти, Java скриптове, Visual Basic скриптове или
практически всеки нов програмен език, предназначен за
проектиране на уеб-страници. Опасност за уеб-трафика
представляват и т.нар. "кукита" Понеже кукитата не съдържат
изпълними програми, самите те не могат да предизвикат някаква
атака, но тъй като те съдържат поверителна информация относно
клиентските навици, тя би могла да бъде прочетена от друг
интернет сайт посредством подходящо направен скрипт или ActivеX
програма. Най-общо защитата Ви от тези престъпления включва
мониторинг на вашите социални медии-следене за неочаквани
туитове или постове, за промяна в съдържанието на сайта,
мониторинг на това кой се е логнал в сайта/ акаунта, осигуряване
на алтернативен имейл или контакт/телефонен номер, ако трябва
да Ви се изпрати нова парола.
г) Социално инженерство - това е практика на използване на
различни техники, за да се накарат хората да разкрият
чувствителна или лична информация, чрез манипулация или
документи, които сте направили достъпни. Най-простият начин е
надничането през рамо докато някой въвежда парола. Друг начин е
да се престорите на някой, който помага и да задавате въпроси
(например се представяте за персонал от IT отдела и искате парола,
за да решите проблем). Друг начин е чрез въпросници,
разпространявани и попълвани по имейл или фейсбук като в някой
от тях са най-честите въпроси, свързани със сигурността на акаунт.
Сайтовете като LinkedIn са златна мина за социалните инженери,
тъй като представят информация като онлайн резюме. Затова
оставяйте празна информацията за адреси и телефонни номера и не
приемайте всеки за приятел/контакт.
д) Дезинформация и фалшиви новини, които могат да
манипулират отделни личности или общественото мнение.
Социалните мрежи са чест домакин на фалшиви акаунти, снимки
или видео клипове публикувани от хора, които се мислят за
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анонимни. Въпреки това анонимността в Интернет е илюзия,
особено като се знае, че IP адреса Ви може да се проследи.
е) Кражбата на самоличност и лични данни е все по-широко
разпространен проблем на сигурността.
Организации, които
съхраняват и управляват лични идентификационни данни трябва
да гарантират поверителността и целостта на тази информация.
Всеки компромис, в резултат на който изтича информация за
самоличността може да доведе до загуба на общественото доверие,
подвеждане под правна отговорност и/или скъпоструващ съдебен
процес.

Съвети за приемливо поведение на служителите
от сектор сигурност в социалните мрежи
Проблемът, пред който са изправени работещите в сектора на
сигурността и отбраната, не е защо или как да използваме социални
медии, а колко добре го използваме. Няма нищо лошо в това, когато
се използват по подходящ и приемлив начин, когато се публикува
разрешена информация и когато са направени всички настройки за
поверителност в дадения акаунт.
За целта служителите винаги трябва да се държат
законосъобразно, подходящо, етично и професионално където и да
се намират по света, офлайн и онлайн. Независимо от контекста, вие
сте представител на своята организация. Затова ако споделяте
снимки на себе си (и приятели) в униформа, се обърнете към човека,
който отговаря за това във вашата организация. Отличителните
знаци и лого правят очевидна принадлежността Ви към
съответната структура. Личното Ви мнение ще се възприема за
мнение на Вашата служба. Уверете се, че вашето семейство и
приятели също са запознати с този тип риск. Не споделяйте
чувствителна информация, която може да послужи на някой
терорист или престъпник.
Професионалният контекст в социалните медии се отнася до
говорене чрез официално корпоративно присъствие, например от
името на вашето звено или служба. Ако сте човекът, който
публикува нещо от името на вашата служба, всички материали
трябва да бъдат проверени преди да станат публично достояние и
да бъдат в съответствие с политиката и целите на вашата
организация.
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Има много неща, които можете да споделите в социалните
медии. Трябва обаче да следвате определени правила за поведение:
•
Бъдете наясно кой може да вижда акаунта ви. Всеки път,
когато се присъедините към социална мрежа, винаги трябва да
погледнете настройките за поверителност и сигурност. Те могат да
се регулират във всяка една от тях. Правете го често, тъй като
настройките подлежат на промяна.
•
Не публикувайте лични данни като вашия адрес,
телефонен номер, банкови данни и др. Това може да превърне в
мишена вашите приятели и семейство.
•
Не позволявайте достъп до всичко, което публикувате за
всички – от журналисти до престъпници или терористи. Може да не
са само приятели и семейство, тези които четат вашата
актуализации на състоянието.
•
Бъдете сигурни, че знаете разликата между факт и
становище.
•
Не забравяйте да защитите поверителността на вашето
семейство и приятели толкова внимателно, колкото и вашите.
•
Имайте предвид, че качеството е по-важно от
количество. По-добре е да имате по-малко, качествени статии и
публикации, отколкото много лоши.
•
Винаги търсете разрешение за публикуване, ако вашата
публикация се отнася до спорни, чувствителни или политически
въпроси.
•
Не разкривайте чувствителна информация, получена
чрез работа.
•
Не споделяйте обидни или чувствителни материали за
вашата организация и вашите колеги. Не споделяйте официална
информация, която не сте упълномощени да споделяте. Не се
оплаквайте от политиката на ръководството и не правете
политически изявления.
•
При проблем се обърнете и го разрешете със
съответното отговорно лице във вашата организация.
•
Не разкривайте точното си местоположение при
операциите. Уверете се, че услугите за местоположение и
функциите за географско маркиране са изключени.
•
Не пишете нищо от гняв, злоба, или след прекаляване с
алкохол.
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•
Не дискриминирайте и не крадете чуждо съдържание,
особено авторски материал.
•
Различните социални медийни услуги могат да
използват информация за вашето местоположение, или от мобилно
устройство, или от вашия компютър, и да го прикачат към
информация, която споделяте на техния сайт. Някои социални
медии се базират единствено около това (например Foursquare,
където се регистрирате на местата, които посещавате).
•
Запитайте се каква информация давате, когато
проверявате много места през дълъг период от време? Възможно ли
е хората да използват вашето местоположение, за да си изградят
представа за вашата рутина или къде живеете?
•
Не само вие трябва да мислите за вашата лична
сигурност онлайн. Вашите приятели и семейство често ще знаят за
вашето местоположение, договорености за пътуване и друга
информация, която не трябва да бъде публична.
•
Независимо дали в професионален или личен план,
винаги трябва да обмисляте каква информация разкривате чрез
изображения, които публикувате онлайн. Снимките често
разкриват активи, които също могат да представляват риск за
личната и оперативна сигурност, ако бъдат поставени в неправилни
ръце.
•
Винаги обмисляйте как могат да бъдат интерпретирани
изображенията и видеоклиповете, които публикувате, и какво ниво
на информация показват.
•
Помислете, преди да споделите онлайн.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Избройте основните престъпления в социалните мрежи
•
Какви правила трябва да се следват при споделяне в
социалните медии?
•
Как се използват социалните медии от военното и
политическо ръководство на дадена страна?
•
Какво разбирате под „замърсяване на информационното
пространство”?
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14.Операции по информационна сигурност и
противодействие на дезинформацията.
Лекция, която запознава обучаемите с основните положение на
информационната война..
❖ Запознават се с класификацията на информационни операции в
интернет пространството;
❖ Разглеждат се различните видове информационни операции, влияещи
на националната сигурност.

Класификация на източниците на заплахи за
информационната сигурност на държавите

О

т гледна точка на националната сигурност,
потенциалните източници на заплахи могат да бъдат
категоризирани в съответствие с вътрешното или
външно (международно) пространство и спрямо нивото на заплаха
за националната сигурност. Под вътрешно пространство се имат в
предвид националните граници в които държавата упражнява своя
информационен суверенитет.
В него от възходящ към низходящ ред според потенциалното
ниво на заплаха за националната сигурност можем да подредим
следните организирани групи:
национални радикални групи (анархистки групи,
нацистки групи и други радикални формирования);
национални престъпни организации или отделни лица
извършващи киберпрестъпления;
крайни извънпарламентарни движения (екологични
асоциации, анти-ядрени, ксенофобски групи, екстремистки
поддръжници);
кракерски групи или отделни лица, които действат
предимно в рамките на държавата;
-

религиозни секти;

-

дружества с национален капитал;

-

хакерски групи;
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-

политически партии и профсъюзи;

държавни институции, включително в областта на
националната сигурност и отбрана.
Под външно пространство се има в предвид международната
среда в която други държави упражняват суверенитета си спрямо
международното и договорно право. В него можем да разграничим
следните групи потенциална заплаха за националната сигурност:
държави, които считат, че нашето население се намира в
сферата им на влияние и които не са политико-военни и
икономически партньори;
транснационални престъпни организации (руски,
китайски, балкански и др. );
международни терористични групи („ИДИЛ“, Ал Кайда",
джихадистки групи, сепаратистки организации и др. );
-

чуждестранни кракерски групи и тролове;

мултинационални корпорации, занимаващи се с
промишлен шпионаж;
международни неправителствени организации и
дружества с чуждестранен капитал;
-

транснационални религиозни секти;

-

хакерски групи;

-

съюзни или партньорски чужди държави.

При оценката на възможностите по пет степенна цветова
скала на така предложените потенциални групи се получава
следната карта на заплахите в информационната сигурност на
държавата, показна на фогурата по-долу.
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Източници на заплахи и възможности за националната сигурност
Заплахи
Държави

Вътрешни

Полит. движения

Терорист. гр.
Кракери

Секти
Корпорации

Дружества с нац.
капитал

Межд. престъпност

Международни

Нац. радикални гр.
Нац. престъпност

Дружества с
чуждестранен
капитал

Хакерски гр.

Партии
Съюзни държави

Институции

Възможности
Фиг. 40: Класификация на източниците на заплахи или
възможности за националната сигурност на България (с червено
– висока степен, оранжев цвят - значителна стпен, жълто – средна
степен. Зелно – ниска, синьо – неопредлена стпен.)132.
Горепосочената класификация не може да се счита за
окончателна поради това, че средата в интернет е особено
динамична и в бъдеще могат да се появят нови организирани
групи. Освен това няколко групи могат да действат едновременно
във вътрешното и в международното пространство, поради което се
появяват припокриващи се области. Независимо от наложените
ограничения предоставената карта на фигурата може да се
Димов, П. Приложение на уеб технологиите за защита на националната
сигурност. Диомира, 2018.
132
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използва като инструмент за цялостен поглед върху групите, които
могат да бъдат заплаха или възможност за защита на интересите на
държавата.

Операции в информационното простраснтво
Развитието на информационните технологии доведе до
появата на качествено нови форми на борба, които от 70-те години
насам, са известни като "информационна война", "информационно
противопоставяне", "информационно въздействие" и т.н..
Терминът информационна война може да се определи като
целенасочено използване на информационни технологии и
информационно съдържание, за да се повлияе на познанието на
противника или целевата аудитория с цел получаване на определена
печалба във военната, материалната или политическата сфера133.
Тя може да бъде както независим вид противопоставяне (без
въоръжен конфликт), така и допълнение към традиционните
военни действия. За разлика от традиционната война тя въздейства
по отделно върху всеки един от основните елементи на държавата,
властта, социума и ресурсите:
▪
на властта, чрез въздействие върху системата за вземане
на решения в политическата, икономическата, военната, научнотехническата и социалната сфера;
▪
на социалното общество, чрез въздействие върху
индивидуалното, груповото и масовото съзнание, използвайки
медиите;
▪
на информационните ресурси и системи с цел
нарушаване на конфиденциалността, интегритета и достъпността
на противниковата информация.
При традиционната война се разрушават, както ресурсите на
победенета държава, така и част от ресурсите на победитля. Докато
при действията в информационната война, всички ресурси в
крайна сметка попадат под контрола на победителя. Такава борба
се води чрез методи и средства на мрежово и информационнопсихологическо
въздействие
във
всички
аспекти
на
Theohary, C. A., Rollings, J., Terrorist Use of the Internet: Information Operations
in Cyberspace, Congressional Research Service, Washington, 2001
133
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информационното пространство, насочено към войските и
населението от двете страни на "фронта". Води се борба за три типа
аудитория, нашето собствено население, противниковата
аудитория и тази на съюзниците с всички възможни средства.
Комбинират се различни видове военни операции в
информационното пространство, които могат да бъдат:
1. Таргетинг за определяне на потенциалните цели;
2. психологически операции, Psychological Operations (PSYOPS);
3. информационни операции, Information Operations (lnfo Ops);
4. разузнаване от отворени източници (OSINT) и кибершпионаж;
5. хакерски атаки и операции с компютърни мрежи, Computer
Network Operations (CNO);
6. операции по сигурността (OPSEC) и информационна сигурност
(INFOSEC);
7. електронна война (IW);
8. военна измама и дезинформация, Military Deception (MILDEC).
Таргетингът служи за определяне на потенциалните цели за
военни действия във физическата област или атакуване на цели във
виртуалното пространство. Например, в Либия бяха използвани
Google карти за откриване и набелязване цели на противника.
Таргетингът може да включва всякакъв вид лична атака
включително обиди, подигравки, заплахи, компромати, социално
инженерство и психологическо манипулиране с които се притиска
противника или се атакува неговото съдържание. Притискането на
противника
се
осъществява,
чрез
разпространение
на
дезинформация и слухове за предполагаеми негови нарушения.
Много примери за това могат да се вземат от конфликта в
Украйна, където умишлено се насажда страх и безпокойство сред
етнически руснаци. Всяко публикувано от него съдържание трябва
да се атакува, а използваните от него социални профили да се
докладват за обидно или вредно съдържание с цел да се прекрати
тяхната употреба.
Според речника на военните термини психологическите
операции са: „планирани операции за предоставяне на достоверна
информация на противниковата аудитория с цел повлияване на
техните нагласи, емоции, мотиви, обективна логика и в крайна
сметка промяна на поведението на техните правителства,
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организации, групи или отделни лидери134“. В информационното
пространство могат да се използват различни пропагандни
технологии за промяна на настроенията по конкретни теми, като
използването на мрежа от свързани уеб сайтове, виртуални
реалности, блогове, новинарски портали, видео игри, чат ботове и
социални мрежи. Целта е, чрез използването им да се повлияе на
хората да подкрепят дадена кауза или да се създаде атмосфера на
страх135. Една от най-ефективните техники е разпространението на
слухове, които използват страховете, омразата или надеждите на
целевата аудитория, които неименуемо водят до промяна в
поведението.
Например, кибертерористите от “Ислямска държава”
провеждат психологическа операция, чрез използване на
уебсайтове и социални мрежи за разпространяване на
самоубийствени атентати и привличане на нови последователи136.
За да повлияят на общите нагласи по дадени теми, военните
специалисти биха могли да организират кампании в интернет за
разпространяване на желана информация, чрез създаване на
дискусии по дадена тема137. Естествено те предварително се
манипулират с качването на определени коментари и мнения,
които да създадат повишаване на чувствителността у посетителите
и да повлияят върху възприемането на определени събития.
Използването на тези информационни технологии позволява
на атакуващия да създаде анонимни или целеви профили на реални
лица и да публикува материали, без никакво забавяне в
целенасочени географски региони или политически партии. Това се
използва в комбинация с други психологически и пропагандни
тактики от всякакво естество. Още повече, че съвременните
технологии предоставят ефективни инструменти за анонимна
връзка, което прави невъзможно да се разграничат правителствени
операции от личното публикуване.
Joint Publication 1-02: US Department Of Defense Dictionary of Military and
Associated Terms, February 2018.
135 Димитров, Д. Операции за влияние: механизъм на действие и
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136 Димов, П. Социалните мрежи на Ислямска държава в Интернет Сп.
„Българска Наука“ бр. 92 стр142. 26 юли 2016
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Информационните операции (InfOps) целят постигане на
информационно превъзходство над противника, което дава
конкурентно предимство в областта на информацията и позволява
на военния командир да маневрира и изненадва противника138.
Този вид операции се стремят да насърчават положителните
над отрицателните мнения в рамките на социалното медийно
пространство с цел формирането на положително отношение към
определена институция или ръководно лице.
В противниковата страна се търсят възможни проблемни
теми, които пораждат спорове в обществото и предизвикват
граждансо несъгласие и разногласие по определени теми.
Например, за добива на шистов газ, чрез инжектиране на вода под
високо налягане, се спори дали е опасно или безопасно?
Консенсусът по спорния въпрос се достига под влиянието на
нашите коментари, които взимат надмощие над противниковите
послания.
Възможните
сценарии
на
провеждане
на
информационните операции се разделят на две нива:
•
Смекчаване – постига се, чрез популяризирането на
положителни изявления, които да завземат първата страница с
резултатите на търсачките по определените ключови думи.
•
Премахване – пълно премахване на лошите коментари
или обезсмислянето им, чрез отговор на контекстуален въпрос на
високо равнище или хакване на активните заплахи, там където не е
възможно да се избутат по методите за оптимизация на търсачки.
Новите информационни технологии предоставят една отлична
възможност на разузнавателните служби да анализират и провеждат
операции за събиране на информация от открити източници
OSINT (Open Source Intelligence). Основни пречки за подобен тип
операции са платформените ограничения прилагани за запазване на
неприкосновеността на личния живот на физическите лица. Поради
това в повечето случай се анализира публично достъпна
информация.
С помощта на търсещите машини и социалните медии
информацията, която преди е изисквала дни или седмици на
наблюдение, сега може да бъде събрана в рамките на няколко минути
Joint Publication 1-02: US Department Of Defense Dictionary of Military and
Associated Terms, February 2018.
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онлайн, чрез преглед на блогове, социални мрежи, уикита и всякакви
други сайтове. Например, когато посетителят кликне на дадена
уебстраница, освен видимата част тя зарежда невидима за окото на
посетителя технология за проследяване, наречена „уеб бисквити“.
Често те се използват за да могат потребителите лесно да влезнат в
сайта, но освен това събират информация за потребителя, след което
му предоставят релевантни информационни съобщения според
неговите интереси.
Традиционно командването на армията получава от
разузнаването информация за местоположението на врага,
неговите качествени и количествени характеристики. Това е
необходимо, за да се планира по-нататъшната дейност. Основната
работа на разузнавача днес се състои в адекватен анализ на
получената информация, което допринася за предприемането на
ефективни действия. Отбранителният компонент на този тип война
включва работа за "измама" на източниците на разединяване,
когато те не са унищожени, а са нарушени, за да предават невярна
информация.
Обстановката в България и външната ѝ политика
представляват традиционен разузнавателен интерес за държави,
чиито приоритети, активност и позиции не съвпадат с българските.
Основните разузнавателни рискове продължават да са свързани с
опитите на чужди специални служби за: създаване и разширяване
на разузнавателни позиции за влияние и въздействие;
разузнавателно проникване и придобиване на класифицирана
национална или чуждестранна информация; „изнасяне” на
вътрешни проблеми към България. За изпълнение на такива задачи
се използват служители на прикритие в дипломатическите мисии,
субекти в религиозната, икономическата, образователната,
културната област, и местни лица и структури, съпричастни към
чуждите разузнавателни интереси и действия. Провеждат се
мероприятия
за
влияние
върху
общественото
мнение,
включително, чрез използване на средства за масово осведомяване
и интернет.
От друга страна използването на модерните напоследък
облачни решения за оптимизиране процеса на работа в
организациите, позволяват изтичането на класифицирана или
свързана с работата чувствителна информация (аудио, видео,
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фотография и др.), чиято последваща употреба или манипулация не
може да бъде предсказана и ограничена.
Това става още по-лесно чрез социалните медии или
разследващи сайтове, като Wikileaks.org или българския Bivol.bg. В
тези случаи националната сигурност може да бъде сериозно
застрашена. Повечето от този тип нарушения произтичат от
незнание и неправилно използване на технологиите, а тъй като
държавните служители все повече използват социалните медии,
следва риска от изтичане на чувствителна информация в интернет
постепенно да нараства.
Едно от основните предимства на кибершпионажът в
интернет е, че може да се представяте за друг потребител, като
създадете фалшив профил с цел извличане на чувствителна
информация или да се използва зловреден код за компрометиране
на противникова машина. Психолозите от
университета в
Кеймбридж са доказали, че лични характеристики като
хомосексуалността, религията, членството в политически партии,
употребата на цигари, алкохол и наркотици могат да бъдат
предсказани с изненадваща точност от Facebook харесванията139.
Кибершпионажът и киберразузнаването се използват най-вече като
предхождащи психологическата операция.
Операциите с компютърни мрежи (CNO) включват способността да се атакуват и разстройва противниковите
компютърни мрежи, да се експлоатират, чрез събиране на
разузнавателни данни, като същевременно се защитават
собствените информационни системи140. Във военен контекст,
използването на интернет технологиите може да позволи на хакери
да наемат голям брой ботове и да проведат успешна атака срещу
цели от критичната инфраструктура на противника.
Във връзка с това се използват хакерски атаки за
унищожаване, блокиране или дискредитиране на интернет ресурси,
които не могат да бъдат заобиколени с други методи. Един от най-

The Psychometrics Centre Cambridge Judge Business School
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140 Chief Information Officers Council (CIO), Guidelines for Secure Use of Social
Media by Federal Departments and Agencies, Washington, 2009.
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популярните начини за това са DDoS-атаките. Също така цели от
критичната инфраструктура могат да бъдат унищожени, чрез
използване на компютърни вируси.
Целта на хакерските атаки може да бъде пълното
унищожаване на компютърната система или информационната
система, нейното временно прекъсване, програмиране за издаване
на погрешна информация, кражба на информация или услуги.
Атаката срещу военните автоматизирани информационни системи
може да се извърши както по време на конфликт, така и в мирно
време. Атакуващите информационни оръжия от този тип са широко
разпространени. Освен това, тук се отнасят различните средства за
подтискане на обмена на информация в областта на
телекомуникационните мрежи, подправяне на информация в
каналите на държавното и военното управление, различни видове
грешки, съзнателно въведени лазутчиком в софтуера на обекта.
Във връзка с горенаписaното се използват т.н. кибератаки за
унищожаване, блокиране или дискредитиране на мрежови ресурси,
които не могат да бъдат заобиколени с други методи. Също така
цели от критичната инфраструктура могат да бъдат унищожени,
чрез използване на компютърни вируси. Кибероперациите в
интернет могат да бъдат насочени към влизане в чужди социални
профили и публикуване на съдържание от името на жертвата или
да направят уебсайта напълно неизползваем за нуждите на
операцията. Например, кибер халифата на ИДИЛ успя да пробие
Twitter акаунта на Централното командване на САЩ (CENTCOM) и
да изпрати заплашителни послания до всички регистрирани
американските военнослужещи.
Подобни действия могат да
доведат до щети и в реалния свят, като случая с разпространената
фалшива новина от Сирийската електронна армия, че в Белият дом
е имало експлозия и американският президент е ранен. Това
съобщение е довело до понижаване на индекса на американския
долар и загуби за над един милиард долара.
Типичен пример за такъв вирус е Stuxnet, който намира
индустриалните системи за управление на съответния
производител и поема контрола над тях. Зловредни кодове от рода
на Locky, Crypto Wall, Teslacrypt, CryptoLocker могат да да атакуват
както отделните потребители, частният сектор като цяло (банки,
бизнес институции и др.) така и институции от държавното
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управление (Министерство на труда и социалната политика, МВнР,
МВР, НАП, областните администрации и др.). Изключителна
популярност получи разпространението на писма от името на някоя
държавна институция, съдържащи зловреден код с цел кражба на
лични и финансови данни. Основната заплаха за националната
сигурност тук е бързото разпространение на зловреден софтуер в
държавните институции. Докато пораженията в първите две
категории имат преди всичко финансово изражение, в последната
категория пораженията имат политически характер.
Операциите по сигурността (OPSEC) се определя като процес
на идентифициране и анализиране на информация, която е от
решаващо значение, анализ на уязвимостите в информационните
системи, оценка на риска и прилагане на технически и
организационни мерки за защита на информацията. Например,
OPSEC може да препоръча премахването на определена публично
достъпна информация от уеб сайтовете на Министерство на
отбраната, тъй като се развива политическа криза.
Електронната война, Electronic warfare (EW) се дефинира
като
военно
действие,
включващо
използването
на
електромагнитна енергия за контрол на електромагнитния
спектър, претоварване и разрушаване на електрическите вериги на
противника. Електронната война включва: електронна атака;
електронна защита; електронно наблюдение141. Това е специален
вид информационна борба, предназначена да наруши или затрудни
функционирането на вражеските електронни средства чрез
излъчване, отразяване на електромагнитни сигнали, акустични и
инфрачервени сигнали. Тази борба се осъществява от наземни,
корабни и авиационни системи за намеса. Това включва начини за
заглушаване на вражеските радиосигнали, радиоразпръскване,
нарушаване на правилната работа на радарите чрез въвеждане на
грешки в компютърната мрежа. Средствата за водене на
радиоелектронна война включват електромагнитни бомби и
електромагнитни оръдия. Мощният електромагнитен импулс (до
десетки гигавата), излъчван от тези устройства, изключва цялото
електронно оборудване.

141

Доктрина на въоръжените сили на Република България издание (А), 2017
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Дезинформация и военна измама MILDEC са действия,
изпълнявани с цел умишлено заблуждаване на противника, във
връзка с военни способности, намерения и операции, като по този
начин го карат да предприеме грешни действия (или бездействия),
които ще допринесат за успеха на военната операция142. През януари
2013 г. бе публикуван доклад за глобалните рискове от Световния
икономически форум посветен на "масова цифрова дезинформация".
Той започва с една интересна история, как десетки хиляди
американци през 1938 г. са объркали излъчването на радио драмата
на Хърбърт Уелс "Войната на световете" с истинско нашествие от
Марс! Тогава радиото е било нова информационна среда, чиято сила
не е била напълно разбрана - подобно на днешния интернет143.
Докладът твърди, че днес цифровата дезинформация не се
ограничава само до инциденти, а умишлената измама в интернет е
напълно реална заплаха за националната сигурност на държавите.
Стигна се до това, че някои държавни опоненти взаимно се упрекват,
че използват информационните технологии за влияние, пропаганда
и манипулиране на общественото мнение144.
Днес всеки човек с помощта на социалните медии лесно може
умишлено да публикува „фалшиви новини“, изображения или
информационни съобщения, които да се разпространяват
лавинообразно в мрежата и да доведат до пълна дезинформация.
Фалшивите новини са неологизъм, които често се използва за
нежелани псевдо новини или пропаганда, която цели умишлена
дезинформация или генериране на приходи от онлайн реклама145.
Подобна дезинформация може да доведе до щети в реалния
свят, като случаят с разпространената фалшива новина от
Сирийската електронна армия, че в Белият дом е имало експлозия и
американският президент е ранен. Това съобщение е довело до
Градев, К. Военната заблуда като част от военната наука и изкуство. ВА „Г.
С. Раковски“, 2015
143 Cantril, H., Hazel G.,
Herta H. The Invasion from Mars: A Study in the
Psychology of Panic: with the Complete Script of the Famous Orson Welles Broadcast.
Princeton, N.J., Princeton University Press, 1940.
144 Стойков, М. Експертна оценка на институционалните способности за
противодействие на хибридни заплахи, София, 2018
145 Серафимова, М. Практическо ръководство за публична комуникация.
Примери от сферата на сигурността и отбраната. Българският опит, С., 2010
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понижаване на индекса на американския долар и загуби за над един
милиард долара.
В световната практика са известни още редица случаи на
кражба на персонална идентичност в социалните мрежи, свързани с
отговорни държавни институции и политически фигури и
разпространение на мнения или новини с потенциален или реален
катастрофален ефект. Например, през 2017 г. във Facebook
съществуваха
цели
30
000
акаунта
разпространяващи
дезинформация по отношение на френските президентски избори.
Освен това според изследванията почти 30 % от видимото
съдържанието в Интернет се създава от автоматизирани ботове и
тролове.
В противодействие на „фалшивите новини“ в Европейския
съюз бяха създадени редица инициативи и документи, като
„Комюникето за онлайн платформите” (Май, 2016), „Кодекс за
борба срещу незаконната реч на омразата” (Май, 2016) и
Комюникето за борба с незаконното съдържание онлайн
(Септември, 2017) и Резолюция на Европейския парламент за
онлайн платформите и единния дигитален пазар от 15 юни, 2017
(2016/2276(INI)). Най-ново е Комюникето „Онлайн платформи и
фалшиви новини”, включено в Работната програма 2018, което
представлява продължение на създадената през 2015 „East Stratcom
Task Force” за противодействие срещу дезинформация и държавна
пропаганда насочена срещу ЕС от източните му съседи146. То
предлага проучване на възможностите за обществената намеса,
като се спазва принципа на субсидиарност и ангажира
заинтересованите страни, а именно платформи, новинарски медии,
академични и граждански организации, за да се намерят решения
съвместими с принципите за свобода на изразяването и медиен
плурализъм, залегнал в Хартата на фундаменталните права.

Ангелов, Г. Предизвикателства пред ЕС и НАТО в контекста на
радикализацията, тероризма и миграцията. // Международна научна
конференция на Военна академия „Г. С Раковски“. София: Военна академия „Г. С
Раковски“, 2018, с. 2.
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Фиг. 41: Мероприятия
дезинформацията147

предприети

от

ЕС

за

борба

с

Опита показва, че за справяне с гореописаните операции е
необходим предварително подготвен информационен ресурс от
мирно време, защото една такава операция не може да се проведе за
няколко дни по време на бойните действия. Още повече, че подобен
тип операции се провеждат в подготвителния период на кризата.
Ние вече сме във война, но не знаем за нея!
Всеки военен конфликт започва с определена последователност на действията от страна на противника. Действията, като
събития за всеки външен наблюдател, се отразяват в новините на
социалните мрежи, които се извличат от отворените източници на
информация с помощта на специални технически средства и
технологии. Изчерпателният анализ на всички получени данни дава
възможност да се направят изводи за наличието или отсъствието на
потенциални заплахи за националната сигурност на съответната
държава. Този анализ се отнася до решаването на задачи, чрез разузнаване и анализ на социалните мрежи в интернет пространството.
При провеждането на класическа информационна операция
събитията не са скрити. Напротив, те са активно разпространени с
цел завладяване на информационното пространство от едната
147

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation
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страна за получаване на възможност да влияят над формирането на
общественото мнение в нейна полза. Целта е да се препрограмира
живата сила на противника и да се защити нашето население от
противниковото
влияние
в
интернет
пространството.
Конфронтацията в интернет пространство е неразделна част и
често предхождащ компонент на въоръжените конфликти.

ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Кога се появява термина „информационна война” и
какво означава?
•

Каква е разликата между нея и традиционната война?

•
Какви видове военни
информационното пространство?
•
Каква е разликата
информационните операции?
•
война?

операции

между

се

водят

в

психологическите

и

Каква е разликата между информационна и електронна
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15. Работа с инструметни за събиране на
информация от открити източници
Лекция-дискусия, която разглежда класификацията на различните
инструменти за събиране на информация от открити източници и как те влияят
на информационната сигурност.
❖ Обучаемите научават методите за събиране на информация от
открити източници и им се представя вариант на алгоритъм за работа
с различните инструменти;
❖ Дискутират се други възможни инструменти и методи на работа за
анализ на информацията и разузнаване в социалните медии.

К

огато започнем да мислим за информационната
сигурност, едно от първите неща с които се сблъскваме
още в началото са хакерските атаки и събирането на
информация от открити източници в Интернет. Затова
е важно да опишем процеса на хакване и проникване в дадена
информационна система.

Фази на проникване в информационните системи
Хакерите търсят най-слабите звена и хакват именно тях.
Сигурността на една система се определя от най-слабото и звено!
Въз основа на основните концепции за проникване и тестване в
етичното хакерство процеса на атакуване се разделя на пет
последователни фази, както следва:

Фиг.42: Фази за пробив
Източник: https://postvai.com/cyber/hakvane-fazi.html

1.Footprintig (Разузнаване) е фазата в която се набелязва
целта (target) подходяща за атакуване и се започва събиране на
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полезна информация за нея. Това може да бъде Web приложение,
сайт или цяла информационна система.
2.Scaning (Сканиране) – след сдобиване с първоначалната
разузнавателна информация в тази фаза се цели да се
идентифицират активните мрежови устройства, сървъри, работни
станции и др. Първоначално се сканират портовете, после
различните услуги, сервизи и накрая се стига до различните
уязвимости, след което се намира техническа информация за
намерените уязвимости.
3.
Enumeration – При този етап се идентифицират активни
потребители или системни акаунти, които да бъдат атакувани в
последствие.
4.Аttack and gaining access (Атака и получаване на достъп). В
тази фаза се осъществява влизане и достъп до информационната
система. Използва се получената до момента информация и се
пробива по подходящ начин.
5.Maintaining that access (Поддържане на достъпа) –
придобива се постоянен и надежден достъп до дадената система.
Създават се нови акаунти, инсталират се
различни типове
зловреден софтуер и т.н. Накрая задължително трябва да се
направи прикриване на следите и писмен отчет за извършената
дейност.
Важно е да се разбере, че това е цикличен процес, който
изисква познаване на системите и изполване на голямо количество
високотехнологични инструменти. Именно затова първата стъпка
за разузнаване и намиране на инфромация от открити източници в
изключителна важна.
В зависимост от това каква е целта (Target), тя може да бъде
даден сайт, онлайн магазин, интернет мрежа, социалне профил на
човек, дори компания или организация, които оставят някакъв
дигитален отпечатък, поради което тази стъпка от атаката се
нарича footprinting. Също така тя може да има различни видове
защит Web Firewall Application, система за откриване на
прониквания (IDS) или цяла система за защита от проникване (IPS),
228

които не позволяват да сe получи лесно търсената информация. За
това е необходимо да използваме някаква система за
псоледователно събиране на информация за разузнаваната цел,
която след това да докуметираме и анализираме за да намерим
нейните уязвимости.
Най-общо можем да определим редица външни и вътрешни
фактори, които ни дават информация за целта, показани на
изображението по-долу.

Фиг.43: Вътрешни и външни фактори
Източник: https://postvai.com/cyber/footprinting-hack.html

•
Вътрешните фактори са информация разкриваща
сърцевината на самата целева система, като вътрешната структура
на домейнната система (DNS), активните директории, има ли
дадената организация частен уебсайт, какъв тип мрежа използва, IP
адреси, тип на сървърите, изходен код, позлвана система за
управление на съдържаниети (CMS) и т.н.
•
Външните фактори са същността на събирането на
информация от открити източници. За да я съберем може да
направим търсене в Google за собственика на сайта, да използваме
инструмента Whois за намиране на административни контакти, да
проверим социалните мрежи или архивните сайтове, като
archive.org за запазена стара кеширана информация. Дори, може да
изполваме метода на социалното инжинерство, като отидем в
кафето, където се събират служителите на съответната
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корпорацията и да ги подслушаме, какво си говорят с цел да научим
телефонни номера, имейли и всякаква друга контактна
информация.
Тази дейност прилича на пъзел, нареждането на който ще ни
помогне да видим цялата картина. За да я наредим обаче може да
ползваме различните хакерски инструменти за откриване и
картографиране на системите. Пускане на информационни заявки
ping за разкриване на мрежовите адреси, сканиране за отворени
портове с Nmap, изполване на скенери за уязвимости, определящи
типа и версията на приложенията, като Nipper, SAINT и Open VAS
или инструменти за експлоатация на уязвимости като Metasploit,
Core Impact, Sqlmap и Netsparker.

Класификация на хакерските инструменти
според предназначението
1. Инструменти за разузнаване на пароли. Паролите са найсериозната заплаха за сигурността и въпреки това често се
забравят. Затова са разработени редица инструменти за
възстановяване на забравени пароли, които в същото време се
ползват от хакерите за кражба на пароли, като THC Hydra и Medusa.
2. За разузнаване на безжични мрежи. Тези мрежи са найуязвими от заплахи за сигурността, чрез инструменти от рода на
Aircrack-ng и Kismet.
3. Мрежови скенери – проверяват наличието на TCP и UDP
портове на мрежовите устройства и откриват защитни стени,
типичен пример са: Nmap, SuperScan, Path Analyzer Pro.
4. Анализатори на пакети, предназначени за събиране и
анализ на пакети в традиционните мрежи, като Wireshark, Tcpdump
и SSLstrip;
5. Rootkit Детектори - за проверка на целостта на файловете,
използвана от белите шапки за откриване на инсталираните
комплекти.
6. За търсене на уязвимости на компютърната система се
ползват Skipsh, Wapiti, W3af.
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7. Инструменти за криминалистика използвани от белите
шапки за показване на всякакви следи от доказателства,
съществуващи в определена компютърна система, като Maltego.
8. Дебъгърите се използват от черните шапки при писане на
експлойти или за отстраняване на грешки;
9. Инструментите за шифроване използват алгоритмична
схема за кодиране на данните, за да се предотвратят
неупълномощен достъп до тях. Примери за такива инструменти
включват OpenSSL, Tor, OpenVPN.
10. За използване на уязвимости на отдалечен хост.
Metasploit, Core Impact, Sqlmap, Social Engineer Toolkit и Netsparker.
11. Скенери за уязвимост, които сканират мрежа или
система за идентифициране на отворени портове, бази данни и
виртуални машини. Nipper, Core Impact, Nessus v6, SAINT.
Повечето от горните програми работят на Linux, затова тази
операционна система е предпочитаната от хакерите, но
съществуват и редица свободни онлайн инструменти за
разузнаване от открити източници, които са класифицирани по
предназначение в в интернактивната карта, наречена OSINT
Framework148. OSINT e съкращение от Open source intelligence, а
OSINT Framework е колекция с безплатни инструменти, които може
да позлвате за събиране на информация в Интернет149.

https://osintframework.com/
Христозов, И., Червеняков, С. Предизвикателства към селектирането и
обработката на информация в условията на съвременната среда за сигурност.
Военна академия “Г.С. Раковски”, юни 2018, Годишник на факултет "Команднощабен", стр.364-370, ISSN 1312-2991
148
149
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Фиг. 44: OSINT Framework Източник:

https://osintframework.com/

Nslookup е програма за получаване на информация за
интернет сървъри и различни IP, чрез справка в системата за имена
на домейни (DNS). Много важен инструмент, който хакерите трябва
да познават по-добре от всеки друг. Работата с него става, чрез
писане на команди в командния ред. Той се отваря чрез бутон
Windows +R, след което се изписва CMD, а за да отворите Nslookup
просто изписвате името му в него и той започва да работи в тих
режим. После за да разберете дадено IP на даден сайт изписваме
домейна му. Той ще покаже вашето IP и това на DNS. За да видите от
какви други команди може да се възползвате напишете едно help +
Enter, това ще ви изпише всички возможности. С негова помощ може
да видите възможностите на хостинга, като напишете „set type=x” и
на долния ред домейна за който искате да се покажат опциите или
всички типове записи на сървъра „set type=SOA“ и на втория ред
името на домейна. Накрая не забравяйте да излезете с exit, защото
програмата работи във фонов режим.
Shodan е монитор за мрежова сигурност и търсачка,
фокусирана върху дълбоката мрежа и интернет на нещата150. Тя е
150

https://www.shodan.io/
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създадена от Джон Матерли през 2009 г., за да следи публично
достъпни компютри във всяка мрежа. Често я наричат „търсачката
за хакери“, тъй като ви позволява да намерите и изследвате
различен вид устройства, свързани към мрежа като сървъри,
рутери, уеб камери и други. Shodan прилича много на Google, но
вместо да ви показва фантазирани изображения и богато
съдържание / информационни уебсайтове, тя ще ви покаже неща,
които са свързани с ИТ сигурността като SSH, FTP, SNMP, Telnet,
RTSP, IMAP и HTTP банери и публична информация. Резултатите ще
бъдат подредени по държава, операционна система, мрежа и
портове. Потребителите на Shodan не само могат да достигнат до
сървъри, уеб камери и рутери. Може да се използва за сканиране на
почти всичко, което е свързано в интернет, включително, на
светофари, системи за отопление на дома, панели за управление на
водни паркове, водни централи, атомни електроцентрали и много
други.
Друга подобна търсачка е Censys , използвана за получаване
на най-новата и най-точна информация за всяко устройство,
свързано към интернет, може да бъде сървър или имена на
домейни. Ще можете да намерите пълни географски и технически
подробности за 80 и 443 порта, работещи на всеки сървър, както и
HTTP / S съдържание на тялото и GET отговор на целевия уебсайт,
Chrome TLS Handshake, пълна информация за веригата на SSL
сертификати и информация за WHOIS.
BuiltWith е най-добрият начин да откриете кои технологии се
използват от дадения уебсайт в интернет151. Тя включва пълна
подробна информация за CMS, използвана като WordPress, Joomla,
Drupal и др., Както и пълна дълбочина Javascript и CSS библиотеки
като jquery, bootstrap / Foundation, външни шрифтове, тип уеб
сървър (Nginx, Apache, IIS и т.н.), SSL доставчик, както и използван
уеб хостинг доставчик. BuiltWith също ви позволява да намерите
кои са най-популярните технологии, работещи в момента или кои
се превръщат в тенденция. Без никакво съмнение, това е много
добър инструмент за събиране на всички възможни технически
подробности за всеки уебсайт.
151

https://builtwith.com/
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Също така може да наметите собственика на даден сайт с
https://domainbigdata.com/
CheckUserNames е онлайн инструмент, който може да ви
помогне да намерите потребителски имена в над 170 социални
мрежи. Това е особено полезно, ако провеждате разследване, за да
определите използването на едно и също потребителско име в
различни социални мрежи.
HaveIbeenPwned може да ви помогне да проверите дали
вашият акаунт е бил компрометиран в миналото. Този сайт е
разработен
от
Troy
Hunt,
един
от
най-уважаваните
професионалисти в областта на информационната сигурност на
този пазар, и той предоставя точни доклади от години. Ако
подозирате, че вашият акаунт е компрометиран или искате да
проверите за компромиси от трети страни във външни акаунти,
това е перфектният инструмент. Той може да проследи уеб
компромиси от много източници като Gmail, Hotmail, Yahoo акаунти,
както и LastFM, Kickstarter, WordPress.com.
BeenVerified е друг подобен инструмент, който се използва,
когато трябва да търсите хора в публичните интернет записи. Може
да бъде доста полезно да получите по-ценна информация за всеки
човек по света, когато провеждате разследване за неизвестен човек.
След като приключите, страницата с резултати ще бъде показана с
всички хора, които съответстват на името на човека, заедно с
техните данни, географско местоположение, телефонен номер и др.
След като бъдете намерени, можете да създадете свои собствени
отчети. Невероятното нещо при BeenVerified е, че то включва и
информация за криминални досиета и официална информация на
правителството. BeenVerified фонови доклади могат да включват
информация от множество бази данни, записи за фалит, история на
кариерата, профили в социалните медии и дори онлайн снимки.
С поомощта на Google Dorks можем да намерим редица
уязвиимости в URL адресите на уебсайтовете.
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SpiderFoot е средство за автоматизиране на OSINT, като прави
заявки над 100 публични източника на данни, за да събере
информация за имена на домейни, имейл адреси и IP адреси.
Creepy е OSINT инструмент за геолокация, чрез запитване на
платформи за социални мрежи като Twitter, Flickr, Facebook и т.н.
Ако някой качи изображение в тези социални мрежи с активирана
функция за геолокация, тогава ще можете да видите информация,
където е бил този човек.

Фиг. 45: Инструмент Creepy Източник: https://www.geocreepy.com/
Exploit DataBAse e архив с уязвим софтуер, разработен за
проникване по готови рецепти. След като откриете, че даденото
приложение не е ъпдейтвано, може да намерите съответния начин
за да го пробиете на готово152.
Един
от
най-важните
каталози
в
Интернет
е
https://archive.org/, който пази библиотек на всичко което е
съществувало в Интернет. С него може да върнете сайта назад във
времето и или да възстановите изтрити страници и информация.
С помощта на SpayOnWeb поверете кода за наличие на
идентификатори, като Google Analytics с който да разберете за други
свързани сайтове на неговият собственик153.
Nmap е един от най-популярните и широко използвани
инструменти за одит на сигурността, името му означава „Network
Mapper“. Безплатна и отворена програма, използвана за одит на

152
153

https://www.exploit-db.com/
https://spyonweb.com/
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сигурността и проучване на мрежата в локални и отдалечени
хостове. Тя открива хостове, IP и DNS информация: включително
тип устройство, портове и операционни системи.
Важна забележка: Тези инструменти са представени с
учебна цел. Не забравяйте, че никога не трябва да използвате тези
инструменти във външни мрежи без предварително разрешение.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Какви видове инструменти за хакерски атаки
разпознавате?
•
Кои са основните информационни фактори на целта за
която събираме информация?
•
Какво значи съкращението OSINT?
•
Кои
са
основните
фази
на
проникване
в
информационните системи?
•
Кои са вътрешните и външните фактори от гледна точка
на целта при извършване на атаки?
•
Какви могат да бъдат хакерските инструменти според
предназначението?
•
Каква е разликата между OSINT и Nslookup?
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16. Концептуални основи на
информационното превъзходство.
Лекция, която цели обучаемите да се запознаят с концепциите и средствата
за постигане на информационно превъзходство.
❖ Разглежда се концепцията на стратегическата комуникация;
❖ Използването на информационни технологии за разузнаване,
мониторинг, комуникация, влияние и пропаганда.
❖ Разглеждат се възможните сценарии за изполване на
инфорамационните технологии за защита на националната сигурност.

В

процесът на вземане на решение при евентуална криза
печели този командир, които намери начин да се справи
с недостига на информация в „мъглата на войната“ и
проблемът с нейното бързо обработване за последващи действия.
Стремежът на всяка от конкуриращите се страни е да повлияе на
решенията на другата и да предпази от подобно влияние своя
процес на вземане на решение.
Това явление за първи път е описано през 1964 г. от Джон Бойд
- полковник от ВВС на САЩ, който предлага концепцията на т.н.
когнитивният цикъл – НОРД. Акронимът е съставен от думите:
наблюдение, ориентация, решение, действие. С него се описва
основната
последователност
от
действия
(процедури),
изпълнявани при реализацията на когнитивните процеси. Идеята
е, че чрез рязко съкращаване на времето за протичане и
увеличаване на обхвата на НОРД, могат да се развият
възможностите за ранно предупреждение и своевременна реакция
на заплахите.
Поради това се оформят следните четири основни елементи на
информационното превъзходство:
• превъзходство при добиване на данни от наблюдението;
• превъзходство в начините на обработка на данни за
ориентация;
• превъзходство в начините и средствата за обработка на
информация и взимане на решение;
• превъзходство в оценяването на получените знания и
разбирането за ситуацията, както на ръководството, така и на
населението и съюзниците.
Основното усилие на специалистите по информационна
сигурност е да разширят и развият възможностите за ранно
237

предупреждение, осигурявайки на държавното ръководство време
за оценка на обстановката и вземане на решения. Това се постига
чрез провеждане на информационни операции за завоюване на
информационно превъзходство. Средствата за тях постоянно се
подбряват за да се стигне до идеята за всеобхватния подход и
тяхното съгласувано действие.
От 2009 г. в НАТО е приета концепция за стратегическите
комуникации, която да улесни съгласуваността между
институциите и тяхното влияние в съвременното информационно
пространство. Според нея стратегическата комуникация е
координирано използване на комуникационните дейности и
способности, като публична дипломация, военен PR, информационни
и психологически операции, в зависимост от случая - в подкрепа на
политиките, операциите и дейности за постигане на целите на
организацията154.
Подкрепата на населението е от решаващо значение в
днешната оперативна среда и за да се получи тя, се изисква
значително увеличение на скоростта на комуникация, както по
вертикала, така и по хоризонтала, което може да се постигне със
съвместна работа и овластяване на изпълнителите в мрежова
структура.

Фиг.46. Процес на комуникация с целевата аудитория
Източник: https://postvai.com/cyber/informacioni-operacii-v-internet.html

За да се постигне информационно превъзходство трябва
максимално да се използват възможностите на всички
информационни ресурси. Затова в НАТО за стратегическите
комуникации отговаря Генералният секретар, когато се отнася до
154

NATO Strategic Communications Policy, Brussels, 2009
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политиката на Алианса, Помощник-генералният секретар отговаря
за дейностите по публична дипломация, а говорителят на
Генералният секретар за общуването с пресата и медиите.
При провеждане на военни операции, целта на посланията се
формира в Северноатлантическия съвет и Военния комитет.
Върховната главна квартира на съюзните сили в Европа отговаря за
обучението по стратегически комуникации, а командващите на силите
отговарят за излъчените писмени, устни и поведенчески
информационни послания, подпомагани от техните щабове.
Доктрината на НАТО изисква военния PR да бъде под пряко
разпореждане на Командващия на силите, а информационните
операции и психологическите операции да бъдат в отдел операции J3. Опитът от Афганистан показва, че различните командващи
използват различни решения за преодоляване на този проблем.
Някои от тях създават тъй наречената група за планиране на
„съвместните ефекти“ в която
преподчиняват връзките с
обществеността да бъдат на едно място, заедно с психологическите
и информационните операции. Това обаче е в конфликт с принципа
за разделяне на звената, които боравят с истинска информация и
тези, които използват манипулация.
Поради тази причина най-често съветникът по стратегически
комуникации е в пряко подчинение на Командващия, като всяка от
другите информационни дейности също си запазва директния
достъп до командването.
Това решение запазва съществуващите компетенции, като
същевременно предоставя възможност за развитие на нови
способности. Те могат да се постигнат, като допълнително се
наемат различни специалисти от частния сектор в областта на
комуникациите, интернет маркетинга и рекламата или чрез
обучение на съществуващия личен състав по дейностите, които
могат да се изпълняват в мединото пространство за подкрепа на
военните операции.
Могат да се разграничат пет типа информационни дейности в
информационното пространство за нуждите на отбраната, показани
на схемата по-долу.
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Дейности и ефекти

Влияние

Разузнаване

събиране;
анализ;
прогнозиране;
използване;

Информационно
пространство
Операции

Мониторинг

пропаганда;
контрапропаганда;
информиране;
заблуждаване;
манипулиране;
реклама
и
изявяване;
принуждаване;
убеждаване;

Комуникация
мониторинг;
откриване;
предотвратяване;
предупреждаванe;
прогнозиране;
превенция;
предупреждение;

командване
и
управление;
комуникация;
координиране;
синхронизиране

таргетинг;
кибератаки;
прекъсване;
разрушаване;
унищожаване;

Фиг. 47: Възможности за използване на информационните
технологиите в подкрепа на военните операции155
Опитът показва, че всички тези дейности (независимо дали
имат онлайн или офлайн ефект) се използват комбинирано и се
синхронизират с кинетичните действия, като обхващат три типа
аудитория: противник, собствено население и международна
общност. Този проблем очевидно изисква предварително подготвен
информационен ресурс от мирно време, защото една такава
операция не може да се проведе за няколко дни по време на бойните
действия. Още повече, че подобен тип манипулации се провеждат в
подготвителния период на кризата.

Използване на информационните технологии за
разузнаване
Способността да се прогнозира бъдещето не е точна наука и е
много трудно предварително да се предвиди как, кога и къде ще се
осъществи потенциална заплаха. Все пак тази способност е от
Димов, П. Приложение на уебтехнологиите за защита на националната
сигурност, Диомира, 2018
155
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първостепенно значение, за да се намалят изненадите и да се
увеличи устойчивостта от заплахите.
От тази гледна точка
интернет може да се превърне в неоценим ресурс в полза на
службите за сигурност и отбрана.
Той може да бъде превърнат и в ценен инструмент за
събиране на разузнавателна информация, тъй като всички
потребители оставят белези за тяхната идентичност, способности,
предпочитания, контакти и др., които лесно могат да бъдат събрани
и анализирани156.
Затова е необходимо да се проследят социалните профили на
противника, включително прихващане на разговори, като тези
дейности могат да се извършват скрито или открито. В интернет се
анализира самата мрежа, използваните системи, тенденциите,
настроенията, съдържанието, поведението на целевата аудитория и
самата информация. Този анализ се прави в подкрепа на избора на
цели при планиране на операцията. Също така социалните медии
може да се използват за разкриване на дезинформация. Например,
екипът на Атлантическия съвет представи доказателства за
присъствието на руски войници на украинска територия, като
проследи профилите на социалните медии, използвани от руските
войници и ги съпостави с Google карти и изображения в медиите157.
Има известна закономерност, че всеки военен конфликт
започва с определена последователност на действията от страна на
противника. Действията, като събития за всеки външен
наблюдател, се отразяват в новините, които се извличат от
отворените източници на информация най-често в интернет с
помощта на специални технически средства и технологии.
Изчерпателният анализ на всички получени данни,
дава
възможност да се направят изводи за наличието или отсъствието на
потенциални заплахи за националната сигурност на съответната
държава. При провеждането на класическа информационна
операция събитията не са скрити. Напротив, те са активно
разпространени с цел завладяване на информационното
Riva, G. I social network. Bologna: Universale paperbacks Il Mulino, 2010
Maksymilan Czuperski, Eliot Higgins, et al. Hiding in Plain Sight: Putin's War in
Ukraine,
Atlantic
Council.
[21.02.2018]
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/ hiding-in-plain-sight-putin-swar-in-ukraine-and-boris-nemtsovs-putin-war
156
157
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пространство от едната страна за получаване на възможност да
влияят над формирането на общественото мнение в нейна полза.
Целта е да се препрограмира живата сила на противника и да се
защити нашето население от противниковото влияние.
Ето защо е необходимо ясно да се идентифицират заплахите
за емпиричния свят, които са отразени в интернет пространството.
Трябва да се разбере, че самата поява на разгърнати
информационни операции в интернет е сигнал за формираща се
военна заплаха.
Конфронтацията в информационното пространство е
неразделна част и често предхождащ компонент на въоръжените
конфликти. В същото време тя на пръв поглед няма нищо общо с
целите на противостоящите страни. Ето защо е особено важно
бързо да се открива наличието на разгърната информационна
кампания, за да се предотврати вероятността от предстоящ
физически конфликт. Наличието на разгърната информационна
кампания можем да се определи по следните параметри:
•

честота на проявление на материали по проблемна тема;

•

обхват на целевата аудитория (обект на въздействието);

•
значимост на източника на информация (субект на
въздействието).
Критерият
за победа
е
пълно
превъзходство
в
информационното пространство, особено в официалните интернет
медии. Печели този, които владее инициативата в цялото
инфромационно пространство.

Мониторинг и предупреждение в
информационното пространство
Непрекъснато наблюдение и анализ на съдържанието в
информационното пространството може да служи, като система за
ранно предупреждение и анализ на настоящи и бъдещи заплахи за
националната сигурност, със следните функции:
•
За ранно предупреждение, чрез мониторинг на уеб
съдържанието за първите признаци на враждебна или потенциално
опасна дейност за сигурността на държавата. Може да се следят
протестни групи с цел предотвратяване на потенциален бунт или
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смекчаване на негативните му последици158. Може да се изучава
информацията, споделяна от бисквити в специализирани блогове,
за да се започне информационна атака към критична
инфраструктура. Може да се следят профилите на членове на
терористични групи, да се да се проследят контактите, движенията
и активността им, техниките на атака и да се разработят ефективни
методи за реагиране и противодействие на терористичната заплаха
и т.н.
•
За стратегически анализи и изследвания, насочени
към очертаване на дългосрочните и средносрочни тенденции на
заплахите, идентифициране на ориентацията на противниковите
намерения и прогнозиране на бъдещи действия. Също така чрез
наблюдение на уебсайтове за социални контакти може да се
прогнозира бъдещо несъгласие, което има потенциал да се
превърне в организирано протестно движение или дори в
революционна група. Да се анализират дискусиите от блогове,
специализирани в международната политика за да се разберат
възможности за дългосрочно развитие на външната политика и
стратегическото мислене на държавното ръководство. Може да се
изучава и анализира онлайн живота на радикалните групи за да се
прогнозира възможното им развитие в бъдеще.
Изследователският институт IARPA е разработил редица
новаторски програми за подпомагане на разузнавателните органи с
помощта
на
автоматизирани
системи
в
интернет
за
предотвратяване на събития свързани с националната сигурност:
политически кризи, миграции, епидемии, земетресения, протести и
т.н.159. Съответните социални събития винаги се предшестват от
промени в поведението на населението (например увеличаване или
намаляване на комуникацията в областта), чрез изучаването и
наблюдението на такова поведение може да се предвидят самите
събития. Измерването на тези променливи данни може да става от
публично достъпни източници в интернет. Те са разработили
софтуер, който автоматично открива комплексни дейности във
видеоклипове, извлича текст от големи бази данни, има

Papic, M., Noonan S. Social Media as a Tool for Protest. Austin: Stratfor, 2011
Research Programs Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA)
[12.02.2017] https://www.iarpa.gov/index.php/research-programs
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инструменти за биосигурност и др. Подобни технологии могат да
намалят влиянието на пропагандата, например на Ислямска
държава, като автоматично откриват и премахват клипове,
например, съдържащи сцена с отрязване на глава. Центърът за
колективно разузнаване на техническия институт в Масачузетс е
разработил специален софтуер за компютъризиран анализ на
поведението на хората и организираните групи и дори да
предвижда бъдещи тенденции благодарение на комбинирането на
профили в социалните медии и техния семантичен анализ160. Освен
в помощ при планирането на спасителните действия при природни
бедствия, анализа на споделеното съдържание в социалните медии
и изучаването на настроенията и динамиката на поведението на
потребителите, позволяват да се прогнозират бъдещи военни
тенденции. Затова тази дейност е от огромен интерес и за
американското Министерство на отбраната, което е разработило
специална програма, наречена "Социални медии в стратегическата
комуникация" в подкрепа на военните мисии161. Следователно
използването на интернет технологиите по този начин може да
помогне на командирите да разберат по-добре социалнополитическите, религиозните, икономическите и културните
характеристики на района, в който се провежда военната
операция162.
В крайна сметка използването на такива техники и
инструменти има за цел:
•
откриване, класифициране, измерване, проследяване на
формирането, развитието и разпространението на идеи, мнения и
фалшиви новини или дезинформация;
•
разпознаване на кампании за убеждаване и влияние
извършвани от противниците в интернет;
•
идентифициране на участниците в такива дейности.
У нас подобни проекти може да се осъществят единствено в
сътрудничество с частни фирми с възможности за разработване на
The
MIT
Center
for
Collective
Intelligence
[2.02.2017]
http://cci.mit.edu/collectivepredictionresearchpage.html
161 Social Media in Strategic Communication, Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA-BAA-11-64), Arlington County, 2011
162 Mayfield T. D. A Commander’s Strategy for Social Media. В: Joint Force Quarterly
№ 60, National Defense University, Washington, 2011.
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алгоритми за мониторинг и анализ на интернет пространството за
целите на националната сигурност.

Институционален комуникационен инструмент
Всички държави се стремят да достигнат превъзходството на
информацията, като предимство над противника в областта на
комуникациите и вземането на решения. Интернет технологиите
може да помогнат за постигането на такъв вид конкурентно
предимство, тъй като повишават гъвкавостта на процедурите за
обмен на информация и ускоряват процеса за вземане на решения.
Добре конфигурираната мрежа от уебсайтове всъщност може да
допринесе значително за бързото споделяне на информация в
рамките на всяка отделна държавна институция и за увеличаване
на междуинституционалния комуникационен поток.
Най-вече институциите в сферата на сигурността и отбраната
постепенно трябва да променят принципа от "необходимост да се
знае" до "необходимост за споделяне". Този вид промяна прави
информацията по-достъпна, така че всички заинтересовани лица в
театъра на операциите да споделят взаимно необходимата
информация, за да работят по-оперативно за общата цел. Очевидно е,
че подобна организационна еволюция трябва да върви с правилен
анализ на риска и последващо приемане на мерки за безопасност,
които са подходящи за избягване на изтичането на класифицирана
информация.
Освен това използването на интернет от държавните
институции може да помогне за интензивно и прозрачно
взаимодействие с общественото мнение и да съкрати празнината
между институциите и гражданите. Така гражданското общество
може да се запознае с целите, преследвани от всяка организация и да
участва в институционални дейности, когато е възможно. Поспециално, уебсайтовете и социалните медии могат да се използват
за координиране на доброволци и подпомагане при управление на
извънредни ситуации (бедствия, аварии и катастрофи) или да
предоставят полезна информация на онлайн общността за борба с
престъпността, издирване на престъпници, незаконното поведение
или заплахите за националната сигурност.
Уебсайтовете и социалните медии са идеалния инструмент за
вътрешна комуникация, обмен на информация, координация и
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синхронизиране на действията на географски разпръснати
формирования, затова са предпочитан инструмент за командване и
контрол на терористични групи.
Най-общо това може да става в отворени и затворени мрежи.
Пример за отворени системи са групите в социалните мрежи с които
се организираха протестите в Арабската пролет. Такива мрежи не
могат да се атакуват легално от специалните служби, тъй като са
граждански, невоенни мрежи и могат да нарушат правата на
случайни граждани.
Все пак съществуват и примери за обратното им използване
като контрамерки, например властите в Иран предварително бяха
създали протестни социални страници под техен контрол и когато
демонстрантите се събраха, те бяха посрещнати от служители на
реда.
Пример за затворена комуникация са съобщенията на
Ислямска държава в SnapChat, WhatsApp или в създаването на
забранени за индексиране от търсачките сайтове, в които да качват
своите съобщения.

Влияние, пропаганда и разпространение на
информация
През януари 2013 г. бе публикуван доклад за глобалните
рискове от Световния икономически форум посветен на "масова
цифрова дезинформация". Той започва с една интересна история,
как десетки хиляди американци през 1938 г. са объркали
излъчването на радио драмата на Хърбърт Уелс "Войната на
световете" с истинско нашествие от Марс! Тогава радиото е било
нова информационна среда, чиято сила не е била напълно разбрана
- подобно на днешния интернет163 . Докладът твърди, че днес
цифровата дезинформация не се ограничава само до инциденти, а
умишлената измама в интернет е напълно реална заплаха за
националната сигурност на държавите. Стигна се до това, че някои
държавни опоненти взаимно се упрекват, че използват

Cantril, H., Hazel G., Herta H. The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of
Panic: with the Complete Script of the Famous Orson Welles Broadcast. Princeton,
N.J., Princeton University Press, 1940.
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информационните технологии за влияние,
манипулиране на общественото мнение.

пропаганда

и

Използването на интернет в този случай ще се стреми да
постигне определени военни ефекти в когнитивната област: да
информира, да влияе, да манипулира, да излага, да пропагандира, да
мами, да принуждава, да възпира, да мобилизира и да убеждава.
Използваните методи могат да бъдат:
явни, като например създаването на официални
уебсайтове, видео канали, страници в социалните мрежи, изявления
на ръководния състав и т.н.,
-

или скрити, като фалшиви акаунти, ботове и тролинг.

Използването на информационните технологиите не само
позволява да се общува, споделя, намира информация, анализират
тенденциите в социално-политическата динамика, но дава
възможност да се моделира реалността, да влияе
върху
възприемането на определена ситуация и на поведението на
потребителите. Разпространението на информация със сигурност
влияе върху ценностите, вярванията, възприятията, емоциите,
мотивацията, разсъжденията и в крайна сметка върху поведението
на целевата аудитория. Поради това уебсайтовете и социалните
медии оказват силно влияние върху вземането на решения от
правителствата, институциите, бизнес екипите, както и върху
формирането и развитието на колективното съзнание и
обществено мнение. Днес те широко се използват за намеса в
процеса на вземане на решения от страна на противниците, като
пряко манипулират информационна и аналитична рамка, оказват
влияние върху определени лидери или косвено влияят върху групи
от хора (т.е. политически партии, профсъюзи и граждански
организации), чиито реакции засягат ръководството на дадена
страна. Благодарение на техните отлични характеристики описани
по-горе, уебсайтовете са високо ефективно информационно оръжие
за влияние, пропаганда и дезинформационна измама.
Степента на поражение на информационното оръжие в
националното интернет пространство може да бъде определена,
чрез делът на паразитни сайтове, които работят за друга държава.
За да намалим влиянието на чуждите сайтове, ние трябва да
създадем достатъчно съдържание по важни за националната
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сигурност теми и да го насочим към върха на страницата с
резултати от търсене.
Много правителства са оценили важността на тези
инструменти, като например в американската агенция за
отбранителни перспективни изследвания и проекти DARPA за
измерване влиянието на уеб статиите върху човешкото
поведение164. Контекстът на изследването идентифицира
взаимовръзката между информацията публикувана в интернет и
идеологическа, политическа или религиозна радикализация водеща
до тероризъм. Те констатират, че публикациите разпространявани
в интернет могат
да повлияят на човешките когнитивни
механизми. С тяхна помощ може да се повлияе на противниците,
както и да се извършват подходяща контра пропаганда в отговор.
Американските ВВС използват автоматизирана система за
управление Persona (PMS) с цел автоматично създаване и управление
на постове от фалшиви профили в социалните медии, за да насочат
разговорите към определени теми, да подобрят онлайн имиджа на
САЩ и по този начин да скрият информацията, която би могла да бъде
опасна за националната сигурност165 . Софтуерът PMS първоначално е
разработен, като инструмент за информационна операция Earnest
Voice (OEV) срещу онлайн присъствието на Ислямска държава. В нея
целта е противодействие на екстремистката идеология и пропаганда
и гарантиране на изслушване на надеждни гласове в региона.
Американската дипломация активно използва възможностите
на интернет технологиите за влияние и пропагандни дейности. Още
през 2008 г. бе пусната програма, наречена "Публична дипломация
2.0",която превръща интернет в основно средство, с което
правителството на САЩ обръща внимание на общественото мнение
по света, в допълнение към традиционните средства като радио,
телевизия, библиотеки, програми за обмен на студенти и др. Тя
предоставя на дипломатическия корпус значително конкурентно
предимство в отношенията с другите държави, както за
Stories, Neuroscience and Experimental Technologies: Analysis and
Decomposition of Narrative in Security Contexts. Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA-SN-11-20), Arlington County, 2011
165 Webster S. C., Revealed: Air Force ordered software to manage army of fake virtual
people, The Raw Story. [10.02.2018] https://www.rawstory.com/2011/02/revealedair-force-ordered-software-to-manage-army-of-fake-virtual-people/
164
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сътрудничество в различни области и по отношение на „меката
сила“, насочена към противодействие на радикализираните
идеологии, религиозния екстремизъм и политическото насилие.
Дейностите по публична дипломация 2.0 трябва да се основават на
конкретно централно стратегическо планиране, координирано с
всички институции, участващи в дипломатическите дейности и
добре интегрирано с военния апарат. Добър пример е
организацията на посещението на президента Обама в Индонезия,
когато в американското посолство там бе създаден допълнителен
екип от 4 човека, експерти по маркетинг и комуникация за онлайн
подготовка на посещението. Добър пример е активното използване
на Facebook, Twitter, YouTube и ангажирането на водещи местни
блогъри, за да популяризира имиджа на правителството и неговите
представители.

Нива на контрол в информационното
пространство
Новите войни използват традиционните военни инструменти,
заедно с добре организирана комбинация от информационни и
психологически операции, кибератаки, дипломация и финансови
санкции. Ето защо е наложително да се определят и защитят
границите на българското информационно пространство и да се
създаде стратегия за реакция при употреба на офанзивни невоенни
методи от друга държава. Информационните операции са едно от
основните защитни средства, които служат за защита на страната
от външни заплахи (напр. действия, които нарушават
международното право, регионалната стабилност, опити за сваляне
на законното правителство или насаждане на междуетническо и
социално напрежение и т.н.). Единственият ефективен начин за
гарантиране на информационната сигурност е съвместно усилие на
всички интернет потребители, журналисти, местни власти,
организации на гражданското общество и т.н.
. Според експертите могат да се разграничат три нива на
информационен контрол166 :
Deibert, R., Colin, M., John, P., Hal, R., Rafal, R., Nart, V., Jonathan, Z., Ethan, Z.
Access Controlled: The shaping of power, rights, and rule in cyberspace. Open Net
Initiative, 2010
166
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•
Първо ниво. Филтриране и блокиране на сървъри,
домейни, IP адреси, ключови думи и други разновидности на
технологична цензура. Такива техники за контрол над
информационното пространството се прилагат от страни, като
Китай.
•
Второ ниво, чрез създаване на правна и нормативна
среда в която правителството може избирателно да откаже
публичния достъп до определена информация, ако и когато е
"необходимо". Тези мерки включват съдебно преследване,
лишаване от свобода и други офлайн действия. Видимата част на
този вариант е в съставянето на закони, които регулират
"приемливото" уеб съдържание и законите срещу клеветата и
обидата. Скритата част се състои в оказване на натиск върху
доставчиците на интернет услуги и използването на Denial-ofService (DDoS) атаки за отстраняване на определени сайтове.
Подобен контрол се налага от страни, като Русия. Например,
техните служби регистрират всеки блогър с над 3000
последователи, освен това всички доставчиците на интернет
услуги, които обработват руски потребителски данни, са длъжни
физически да държат своите сървъри на руска почва. Това
значително затруднява функционирането на сайтове като Facebook
и Twitter.
•
Трето ниво е т.н. контрол 2.0. Тази дефиниция е
подобна на стратегията за меката сила (сходна с пропаганда и
влияние) срещу твърдата сила (цензурата). Целта тук не е да се
отказва достъп до информация, а да се създават нови
информационни ресурси, състезаващи се за вниманието на
аудиторията и да скриват критиките в шума на другото
съдържание. Тези действия могат да се ръководят от сложни
методи за интернет наблюдение и извличане на данни в
информационните операции, които да бъдат внимателно насочени
към деморализиране и дискредитиране на противниците.
От материалите в интернет може да се направи извода, че
авторитарните държави използват едновременно всички нива,
докато хибридните режими и демокрациите се придържат към
второто и третото ниво167. От военно-техническа гледна точка
167

Иванов, Е. Разкриване и превенция на хибридните заплахи, 2020
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контролът от първо ниво засяга най-вече възможностите на
противника, докато второто и третото ниво влияят над волята и
възприятията му. Всички тези елементи могат да се използват за
провеждане на информационни операции. Ясно е, че първото ниво
на контрол не е приложим в демократична страна, а второто ниво
често предизвиква обратна реакция, тъй като интернет обществата
са много чувствителни на подобни вмешателства. В интернет
пространството противостоящите страни се борят да спечелят
надмощие по определените ключови теми.
Това се постига с огромен информационен натиск над
целевата аудитория, за който са необходими предварително
подготвени от мирно време информационни ресурси, навременно
предоставящи удобни за възприемане материали. Ако това се случи,
но задачата за сваляне на едно или друго правителство не бъде
постигната, се стига до конвенционални военни действия. Ето защо
е важно „военно слабият“ съперник да е в състояние да провежда
предварително подготвени операции в собственото си интернет
пространство. И ако не можем да ги спечели, тогава трябва да
създаде условия за забавяне на противниковата информационна
операция с цел осигуряване време за мобилизиране на собствените
сили. Загубата на време е загубата на информационната война.

Сценарии за защита на информационния
суверенитетет
Като се има в предвид техния инструментален характер,
посочените по-горе инфомрационни технологии, уебсайтовете и
социалните медии могат да представляват потенциална заплаха за
националната сигурност или ресурс за защита на стратегическите
интереси на държавата, според начина и целите за които хората ги
използват.
В резултат на това могат да се очертаят две
диаметрално противоположни линии на действие при тяхното
използване:
•
"агресивен вариант" в който да се инвестират огромни
ресурси от хора и средства за осъществяване,
както
на
настъпателни действия (влияние, дезинформация, пропаганда и
т.н.) така и на отбранителни действия (контрапропаганда, ранно
предупреждение и др.). Този подход би довел до много голяма
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натрапчивост в личната неприкосновеност, свободата на
изразяване и комуникация на гражданите;
•
"пасивен вариант" би означавал да се изключи всяка
възможност за използване на информационните технологии за
целите на националната сигурност, да се ограничи само до
мониторинга на интернет пространството и да се реагира
отбранително, ако се случват сериозни вредни събития за
националната сигурност на държавата.
Въз основа на горепосочените съображения и във връзка със
средносрочните и дългосрочните рискове и възможности,
произтичащи от използването на технологиите, е възможно да се
очертаят три бъдещи сценария. Тези сценарии са неразривно
свързани с избора на политическото ръководство, направен при
разработването на национална стратегия и с последващото
прилагане на целия апарат, участващ в защитата на националната
сигурност.
Първият сценарий се характеризира с огромната
ангажираност на държавните институции да използват
информационните технологии за целите на националната
сигурност, най-вече по отношение на пропаганда, мониторинг и
цензуриране, както и прихващане на комуникацията и
разпространението на противниково съдържание. Когато тези
дейности, за противодействие на заплахите и за предотвратяване
на незаконни действия в интернет пространството се окажат
неефективни, по изключение може да се прекъснат съответните
интернет услуги или противникови уебсайтове.
При това
положение службите за разузнаване и анализ ще бъдат
претоварени поради големия обем на обработваното съдържание.
Индивидуалната свобода на изразяване и комуникация на
гражданите ще бъде ограничена.
Вторият сценарий се характеризира с активно използване на
социалните медии от държавните институции, но при гарантиране
поверителността на гражданите и ограничаване до минимум
личната им свобода. Интернет технологиите отново предоставят
настъпателни
(влияние,
дезинформация,
въздействие
на
възприятията и т.н.) и отбранителни (контрапропаганда и ранно
предубеждение) способности. Ефектът върху цялата държава е
положителен, тъй като ефективното използване на интернет
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технологиите гарантира подобряването на техниките за анализ в
подкрепа на ръководството и противодействие на заплахите.
Използването на уебсайтове и социални медии влияе благоприятно
на представянето на държавните институции, както и на
междуинституционалния обмен на информация.
По отношение на рисковете за личната и националната
сигурност, произтичащи от неправилно използване на интернет
технологиите, може да се противодейства с образование на
служителите, като по този начин се намаляват отрицателните
ефекти за интересите на държавата.
Третият сценарий се характеризира с пълна липса на каквато
и да национална стратегия за присъствие в интернет, тъй като не се
обръща особено внимание на възможностите на такива
инструменти за целите, свързани с националната сигурност. Следва
некоординирано, не планирано и не-оптимално използване на тези
инструменти от организациите, свързани с националната
сигурност. Такива организации просто не могат да видят
възможностите на интернет технологиите, въпреки че
благодарение
на
тях
изпълняват
няколко
дейности.
Информационното пространство е абсолютно свободнон от
всякакъв вид наблюдение, контрол или филтриране и става място,
където противниковите сили, терористични групи, престъпни
организации и други подобни могат свободно осъществяват своята
дейност.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Избройте думите от акронимът НОРД?
•
Какво включва определението за стратегически
комуникации на НАТО?
•
Колко и кои информационни дейности могат да се
използват в подкрепа на военните операции в информационното
пространство?
•
Колко нива на контрол има в информационното
пространство?
•
Кои са елементите на информационното превъзходство?
•
Избройте параметрите за наличие на разгърната
информационна кампания
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17. Аналитична дейност и разпознаване на
фалшивите новини в социалните мрежи на
Българското интернет пространство.
Практическо занятие, което цели обучаемите да се научат да използват
различни инструменти за разпознаване на фалшивите новни, да тренират своето
критично мислене и да анализират информацията в интернет простраството.
❖ В рамките на часа им се поставя задание да проверят актуална новина
от уебсайт или профил в социална мрежа.;
❖ Използвайки алгоритъма посочен по-долу, трябва да излязат със
становище дали новината е достоверна, частично достоверна или
недостоверна.

Л

ъжите се разпространяват по-бързо от истината! Това
не е афоризъм, а заглавие на научна статия, в която се
изследва вероятността от разпространението на
фалшивите новини в социалните мрежи. В нея се изследват
тенденциите в 126 000 фалшиви новини, разпространявани в
Twitter, споделени от 3 млн. души в периода 2006 – 2017 г. Оказва се,
че най-споделяният 1% от фалшивите новини се разпространява
между 1000 и 100 000 души, докато истинските новини по
изключение достигат 1000 души168.
Броят на научните публикации, разглеждащи това явление,
нараства значително през 2014 г. след събитията в Украйна.
Впоследствие референдумът за Брекзит, президентските избори в
САЩ през 2016 г. и войната в Сирия превръщат фалшивите новини
и дезинформацията в изключително важен въпрос за националната
и съюзната сигурност на държавите от НАТО и ЕС.169
Фалшивите новини не са ново явление, както казва папа
Франциск те произхождат от ранните библейски времена, когато
Ева е откъснала ябълката, подведена от дезинформацията на

Vosoughi, Soroush, Deb Roy, Sinan Aral. The spread of true and false news
online. Science, 9 Mar 2018, Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151 DOI:
10.1126/science.aap9559
169 Иванов, Е., Димов, П. Фалшивите новини, 2020 г. В.А. Г. Раковски, София
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дявола, приел образа на змия170.
Още през VI век пр.н.е.
древнокитайският пълководец и философ Сун Дзъ обяснява в своя
трактат „Изкуството на войната“, че важността на измамата и
лъжата в конфликтите е от особено значение. Той обръща
специално внимание на необходимостта от компромис между
истината и лъжата, за да се превърнат фалшивите новини във
възможно най-достоверни и ефективни.
С експоненциалното развитие на пресата явлението набира
скорост, особено в несигурни и кризисни периоди. През Втората
световна война (1939 – 1945) науката за пропагандата и
манипулацията достига небивал разцвет. Известни са думите на д-р
Йозеф Гьобелс, че една лъжа, повторена 100 пъти, става истина171. С
навлизането на интернет технологиите е отворена нова страница в
разпространяването на дезинформация и фалшиви новини за да
достигне своя връх след събитията в Украйна и по-време на
изборите за американски президент през 2016 г. По време на
хибридни конфликти хората губят доверие в медиите172, тъй като
информационното поле се изпълва с много невярна информация и
те се превръщат в проблем на информационната и националната
сигурност.

Определения за фалшиви новини, пропаганда и
дезинформация
Изразът произлиза от английското fake news, често превеждан
като „фалшиви новини“, и независимо от разликата между фалшив
(fake) и неверен (false) се е наложил първият израз. Основната
отлика произтича от това, че в статиите с фалшиви новини имат
доза истина, докато другият случай представлява обикновена лъжа.
Новината представлява оперативно информационно съобщение за
събития, случили се неотдавна или протичащи в момента,
представляващи политически, икономически или обществени
интереси за аудиторията, докато фалшивата новина е съобщение,
Послание на папа Франциск за деня на социалните комуникации.
http://caritas-sofia.org/bg/news/
171 Goebbels, P. J. Wilhelm von Schütz als Dramatiker. Ein Beitrag zur Geschichte der
Romantischen Schule. [Dissertation], 1921.
172 Joint Publication 1-02: US Department Of Defense Dictionary of Military and
Associated Terms, February 2018.
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стилистически създадено, като реална новина, но по своята
същност изцяло невярна или частично лъжлива.
С оглед на горното можем да определим фалшивите новини
като „информация, която е напълно невярна или неправомерно
присвоена, преувеличена или погрешно представена до степен, че тя
вече не е вярна, представена като истинска новина или целенасочено
разспространявана дезинформация с цел въвеждане в заблуждение
срещу политическа или икономическа изгода173.
Друга дефиниция от руски учебник по журналистика гласи, че
това са журналистически съобщения в медиите, съдържащи
недостоверна и непроверена информация, несъответстваща на
реалните факти и емпиричната действителност.
В някои
формулировки новината се определя като достоверна, частично
достоверна или недостоверна.
Фалшивите новини са неологизъм, често използван за
нежелани псевдоновини или пропаганда, насочена към умишлена
дезинформация или генериране на приходи от онлайн реклами.
Разпространяването на фалшиви новини е „информационно
замърсяване“, което значително се засилва по време на избори.
Концепцията за фалшивите новини е обвързана с понятията за
пропаганда и дезинформация.
Пропагандата е „преднамерен опит да се оформи
възприятието, да се манипулират познанията и оттам
директното поведение на аудиторията“. Според наръчника на
командира за стратегически комуникации „битката на наративите е
широкомащабно
противоборство
в
когнитивния
и
информационния домейн, така както традиционните бойни
действия се водят във физическия домейн“174. Наративът може да
бъде описан като разказ, история за причина, намерение и цели,
който дава отговор на въпроса „защо“. Най-общо наративът
съдържа елементите минало, настояще и бъдеще. Отразява
мандата, визията и принципите на организацията (нацията) и
направлява посланията и нейните действия175. Пример за наратив е
Jeff Yates – CNN. https://journalmetro.com/opinions/inspecteurviral/1075454/mettons-les-choses-au-clair-cest-quoi-une-fausse-nouvelle/
174 Techau, Jan. What makes communication strategic? Preparing military
organizations for Battle of Ideal. NATO Defense College, Vol. 65, February 2011.
175 MC 422/4. Military formation Operations (MD, 2012).
173
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разказът за войната срещу терора, използван от правителството на
САЩ.
В съобщение на Европейската комисия от 26 април 2018 г. се
дава определение, че под „дезинформация“ се разбира доказуемо
невярна, неточна 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
интерес176.
Още от времето на военният теоретик Карл фон Клаузевиц
публичната подкрепа се смята за толкова важна, че той я включва в
известното си триединство на войната – хора, армия и
правителство177. Днес социалните медии като Facebook и Twitter
засилват този процес и се превръщат в оръжие за информационна
пропаганда, като позволяват на потребителите си да споделят
безконтролно всякаква информация или дезинформация, което се
превръща в проблем на информационната и съюзната сигурност.

Източници на информация
Най-важният показател за надеждността и достоверността на
дадена информация е нейният източник, т.е. откъде произхожда
информацията. Най-общо могат да се разграничат два вида
източници: директни (първични) и индиректни (вторични).
Директните източници са основен елемент от първа ръка –
пряк участник в събитие или очевидец, първичен писмен документ,
видеозапис или снимка, осигуряващи пряко доказателство по даден
въпрос (например: „Местен специален кореспондент“ или
„документ“).
Индиректните източници използват един или повече
посредници. Това може да е разказана история от дадена медия или
от някой друг, който не е присъствал на събитието. Вторичният
източник представлява експертна интерпретация или обработка на
информацията от първични източници, синтезираща в себе си
European Commission. Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions. 26.04.2018, COM 236 final. [прегледан 30.01.2020].
https://eur-lex.europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 52018DC0236
177 Military Review, May/Jun 2009, Vol. 89.
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определено заключение (например: „Според свидетел, интервюиран
от „Дарик“...“; „Съседът ми каза, че негов приятел му казал, че...“.
В практиката, често се цитират т.н. анонимните източници,
но те не могат да считат за надеждни изтичници и на тях не трябва
да се вярва. За да се провери надеждността на който и да е
източник, инфорамцията трябва да се проверява поне от няколко
възможно най-директни източници.
За да се определи дадена информация, като достоверна или
недостоверна е необходимо да се посочи нейният източник. Дали
той е медийно известна публична личност, експерт в дадена област
или е никому неизвестен човек. Това обаче в никакъв случай не е
достатъчно, за да се твърди, че информацията е вярна.
Според проучване на института за изследване на
журналистиката „Ройтерс“ към университета в Оксфорд от 2018 г.
телевизията е основният източник за информация в България, но
въпреки това българските граждани използват твърде много
социалните мрежи и приложенията за мобилни съобщения178.
България е сред трите държави в света, които се доверяват наймного на новините в социалните мрежи – цели 42% след Чили и
Малайзия и преди Аржентина с 37%. Двадесет и пет на сто от
българите в интернет блокират рекламите; 38% от тях вярват на
новините като цяло, което е един от най-ниските резултати в
Европа. Интересно е, че малко повече, цели 41%, от изследваните
вярват на новините, които сами намират в интернет
простраснтвото. С други думи, вярваме малко повече в интернет,
отколкото на новините по телевизията.
В последно време българските медии се превърнаха в бойно
поле между Русия и Запада. Една част от тях се финансират от
фондация „Америка за България“, а други – от организации,
свързани с Русия.
Социологическото проучване на института „Ройтерс“ класира
следните източници на достоверна информация в българското
онлайн пространство за 2018 г. по процент на използване, както
следва179:
Nova.bg – 55%;
Abv.bg – 48%;
179

Reuters Institute. Digital News Report. 2018…
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BTV – 46%;
novini.bg – 41%;
24chasa.bg – 38%;
Dir.bg – 30%;
БНТ – 25% ;
Blitz.bg – 23%;
Dnevnik – 19%;
Bivol.bg – 17%;
Trud – 15%;
Offnews.bg – 13%;
Pik.bg – 13%;
Darik radio – 13%.
При проучването на социалните мрежи се запазва
тенденцията за спад на интереса към Facebook, подобно на
тенденцията на телевизията. В противовес на това се появява
засилване на другите по-млади социални мрежи. Една от причините
за спада на интереса е, че мрежата на Facebook се е разраснала
толкова, че хората се чувстват некомфортно и разговорите
преминават в приложения за съобщения.
Според Националния статистически институт за 2018 г. 67,3%
от българските домакинства разполагат с широколентов достъп до
интернет от домашните си компютри, докато цели 85,3% от
населението достъпват до глобалната мрежа извън дома, чрез
мобилни телефони, таблети и др.
Почти всички от тях използват възможностите на различни
социални мрежи, включително за взаимодействие с органите на
държавната администрация (20,7%) или политически цели (13
%)180. А според изследванията на Samsung Techonomic Index от 2015 г.
насам българите са първи в Европа по използване на социални
мрежи от мобилните си телефони.

180
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Фиг. 48:Доверие в социални мрежи на България
Reuters Institute. Digital News Report. 2018…

Видове фалшиви новини
В общоевропейските проучвания за медийна грамотност
издадени от Европейската комисия, се разграничават следните
видове фалшиви новини181:
1. Фалшивите новини от политическата пропаганда. Използват
се за манипулиране на нагласите, ценностите и познанието на
електората. Въздействат върху емоциите. Например, лъжлива новина
публикувана от уебсайта на ETF News, според която „папа Франциск
подкрепя кандидатурата Доналд Тръмп“.
2. Сензационни заглавия – фалшиви новини с ефектен характер
ШОК! УЖАС! НЕВЕРОЯТНО! Използват се за генериране на трафик
към сайтове от типа Bradva, Sekira, Petel, PIK, Blitz и други. Често след
кликване на подобни заглавия се отварят изскачащи прозорци с реклами
и дори шпионски софтуер. Тяхна разновидност са фалшивите новини,
използващи известни личности, които привличат вниманието.
3. Спонсорирано съдържание – фалшива новина, която има за
цел да продаде нещо. Тук влизат рекламите, умишлено изглеждащи
като редакционно съдържание.
4. Сатира и шега или пародийни публикации, които разсмиват
читателя и често носят политическо послание. Те нямат потенциала да
нанесат щети, но са подвеждащи. Проблемът възниква, когато
181
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потребителите не разберат шегата, извадят историята от контекста и
започнат да я споделят в социалните мрежи. Типичен пример е
случилото се с френското сатирично списание „Шарли Ебдо“.
5. Фалшиви новини, които плашат, които се раждат от
страховете на аудиторията, базирани на митове, компромати, мнения и
показания представени като факти, предизвикващи страх. Основните
техни разновидности популяризират расистки идеи или сексистки идеи.
6. Грешка, заблуда или пристрастие в материалите се допускат
дори от големите медии, а в Интернет пространството е пълно с
измамни уебсайтове или профили в социалните мрежи, които се
представят за известна марка или личност.
7. Теория на конспирацията, митове и легенди се използва от
авторите на фалшивите новини, защото тя дава прост и достатъчно
интересен отговор на всички проблеми. Използват темите за
извънземни, евреи, илюминати, рептили и др., които са направили нещо
тайно, без да предложат доказателства за това. Детайлите са представени
като абсолютно доказателство, а аргументите, изградени върху факти, се
поставят под въпрос.
8. Псевдонаука. Доставчици на екологични продукти, чудодейни
лекове, както и лечители, отричащи климатичните промени, представят
сериозни научни изследвания с преувеличени или неверни твърдения,
често противоречащи на експертите, без да се дава сметка каква ще е
ползата или какви ще са последиците от тези действия.
9. Подвеждаща информация, слух или мнение, предоставени
като факт. Включва комбинация от достоверно, невярно и частично
невярно съдържание. Понякога авторът може и да не знае, че
съдържанието е невярно, когато дословно преписва и се позовава на
неверни факти или пък при подправено съдържание. Мнение, с което не
сме съгласни, не е невярна новина, но ако мнението или свидетелството
се представят като истина или факт, това може да се окаже твърде
объркващо за читателите. Слуховете също могат да се разпространяват в
социалните мрежи.
10. Фалшификация и модификация на съдържание.
Фалшификацията представлява изцяло изфабрикувано съдържание,
разпространявано умишлено с цел дезинформация. Модификацията е
умишлено видоизменено съдържание, като статистики, инфографики,
снимки или видео. Манипулираните видеоклипове в YouTube с известни
личности са сред най-често срещаните примери. Терминът „дълбоки
фалшификации“ (англ. Deepfake) произлиза от deеp learning, който
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използва изкуствен интелект за коригиране на видеоклипове с помощта
на изкуствени невронни мрежи.
За улеснение и лесно идентифициране на фалшивите новини
в интернет пространството медийният изследовател от Харвард
Клерд Уордъл класифицира 7 вида фалшиви новини182. В началото
са представени по-невинните форми на сатира, докато се стигне до
напълно и целенасочено измислено съдържание:
1.
Ирония
(лека
форма,
разпространявана
от
потребителите).
2.
Заблуждаващо заглавие (когато заглавието или
началото на новината се разминава със съдържанието ѝ).
3.
Пристрастие (неточно представяне на информацията за
лице или събитие).
4.
Фалшив контекст (когато истинска новина е
представена на фона на неверен контекст).
5.
Измамно или изкривено съдържание (когато истински
източници са представени за фалшиви или измислени, като се
подбират определени елементи от разказа, без да се представят
всички гледни точки по темата).
6.
Манипулирано
съдържание
(когато
истинската
информация се манипулира, например с подправени снимки).
7.
Изфабрикувано съдържание (100% умишлена измама с
цел да се заблуди читателят или да навреди).

Wardle,
Claire.
Fake
news.
It’s
https://firstdraftnews.org/latest/fake-news-complicated/
182
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complicated,

2017.
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Фиг. 49: Градация на лъжливата информация
Източник: Димов, П., Иванов, Е. Фалшивите новини, стр. 49

Алгоритъм за разпознаване на фалшивите
новини
В крайна сметка една новина в социалните медии можем да я
определим като достоверна, частично достоверна и недостоверна.
За да успеем да ги различим по-лесно, можем да използваме
следния онлайн инструмент за разпознаване на фалшивите новини,
който може да намерите на адрес: https://postvai.com/fakenews/.
Инструментът може да подпомага откриването на белези за
фалшифициране, но последната дума остава на човека, който го
използва. За да различим истината от лъжата в интернет, с помощта
на предложения алгоритъм ние трябва да си отговорим на следните
седем въпроса:
1. Кой е източникът?
Отправна точка при оценката на една новина е определянето
на типа на нейния източник: дали е първичен, вторичен, или
анонимен.
263

•
В интернет това започва с визуална оценка на цялостния
дизайн на сайта. Трябва да видим дали е направен професионално,
или в него има прекалено много реклами.
•
Дали използва безплатен домейн от типа .ml, .ga, .tk и т.н.
Изглежда ли, че URL адресът на уеб страницата е достоверен?
Обърнете внимание на адресите, които са направени, за да
изглеждат официални. Някои от тях могат да подведат интернет
потребителите за името на домейн, което имитира такъв на
официалния уебсайт на призната организация (пример: cnn. com.de,
а не cnn.com). Ако URL адресът изглежда подозрителен, потърсете
организацията в Google, за да намерите истинския адрес.
Последните обикновено се появяват в горната част на списъка с
резултати, докато фалшивият адрес ще излезе много по назад.
•
Страниците „За нас“ и „Контакти“ посочват ли
съществуващо име, адрес, телефони и имейл, които лесно могат да
бъдат проследени в международния регистър на домейни от типа
DomainBigData? Посочени ли са целта и мисията на сайта? Ако има
линкове на страницата, къде ви отвеждат?
•
Можем да върнем сайта назад във времето с
инструменти като Archive.org и да видим има ли подозрително, или
изтрито съдържание?
•
Трябва да проверим за регистрирани стари злоупотреби
в сайтове,които събират подобни нарушения, като Медийно око,
MyWot, Decodex и раздела на Нова TV за фалшивите новини.
Потърсете всякакви доклади, идентифициращи сайта като сайт за
фалшиви или истински новини.
•
Много важен момент е да разгледаме кода на сайта за
съществуващи идентификатори от типа на Google Analytics, които
можем да проследим. Днес в интернет почти не съществуват
сайтове без такъв инструмент за обратна връзка, а те обикновено са
свързани с реални акаунти. Без да разбираме от код, можем да
направим проверка с помощта на инструмента SpayOnWeb, с който
да разберем за други свързани сайтове на неговия собственик183.
2. Кой е авторът?

Иванов, Е., Димов, П. Фалшивите новини. Военна академия „Г. С. Раковски“,
София, 2020
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Кой е написал статията? Подписан ли е текстът? Автор, който
е инвестирал време в написването на добре проучена статия,
обикновено иска да се появи името му.
•
Ние трябва да проучим идентичността на автора, като
реално, физическо лице и какъв дигитален отпечатък е оставил той
в интернет? За целта можем да направим бързо търсене в Google по
намерените имейли, телефони или други открити данни. Още полесно е да използваме онлайн инструменти от рода на WebMii или
други специализирани търсачки на хора, които ще покажат на едно
място всички негови връзки в социалните мрежи и допълнителни
резултати от няколко търсещи машини на едно място.
•
Какви са неговите умения като експерт? По какви
въпроси пише най-често? Изследвайте автора, намерете неговата
професия, квалификация и други статии, които е написал. Научете
кои социални мрежи използва и какво публикува в тях? Работи ли
за реномирана организация? Другите му статии добре ли са
документирани? Пристрастен ли е към някоя политическа сила или
друга идея и т.н.
3. Какво е съобщението?
Представя ли статията различни гледни точки? Текстовете в
новините трябва да бъдат безпристрастни и да отразяват различни
гледни точки по темата. Ако статията показва само едната страна на
монетата, читателите трябва да имат предвид, че имат достъп само
до част от истината и че статията може да крие пристрастия.
•
За целта трябва да започнем с бърз преглед на
заглавията за нискокачествени и сензационни измислици. Да
проверим има ли много правописни грешки? Добре проучените
статии обикновено се четат и се препрочитат преди публикуването.
•
След това с помощта на инструменти за плагиатство
можем да проверим съдържанието за уникалност на текста. Ако той
не е копиран от друго място, инструментите ще ни покажат
първоизточника. Освен това защо да вярваме на човек, който е
копирал от друг източник?
•
Съобщението балансирано ли е и подписано ли е с името
на автора? Да проверим дали авторът цитира източници в подкрепа
на коментарите му. Надеждни ли са тези източници? Поддържат ли
твърденията на автора?
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•
Накрая можем да проверим в интернет какво казват вече
доказани експерти по темата?
4. Какво е снимано?
Валидацията на използваните изображения е много важен
момент в проверката на дадена новина. Ако открием белези за
фалшифициране на изпилваните снимки, информацията няма как
да бъде вярна.
•
Разгледайте изображението, вижте има ли неестествени
пропорции, цветове, или съмнителни детайли?
•
Направете обратно търсене за подобни изображения в
интернет, за да видите къде са използвани подобни изображения, и
първата дата на тяхното публикуване. Така можете да разберете
кой е първоизточникът. В предоставеното онлайн приложение
можете да намерите инструменти, които улесняват тази дейност.
•
С инструментите Image Verification Assistant или
http://fotoforensics.com/ можете да проверите дали са нанасяни
технически поправки за фалшифициране на снимката и да видите
EXIF информацията на файла. Често в него остава информация за
камерата, която го е заснела, дори името на нейния собственик.
•
Пресечете изображението с други източници, които
потвърждават местоположението и времето. Например номера,
табели,
знаци,
терен,
облекло.
Идентифицирайте
184
несъответстващите детайли .
5. Какво е видеото?
Не забравяйте, че видеоклиповете и снимките може да са
редактирани, за да служат за целите на автора. Тук важат същите
правила като за снимките.
•
Анализирайте медийния контекст на видеоклипа в InVID
Analysis или направете обратно търсене на извлечени изображения
от клипа с помощта на инструментите, посочени в приложението.
•
l Разгледайте акаунта, от който са публикувани видеото
и коментарите под него. Вижте има ли описания на клипа, други
социални профили и имат ли разлика с метаданните на файла с
Metadata2go.
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•
Потърсете още видеоканали в YouTube по ключова дума
със SocialBlade и дали може да намерите свързана информация в
тях.
•
Анализирайте събраната информация, времето и
мястото, за което става въпрос в клипа185.
6. Кога и къде?
Кога са публикувани статията, снимката или видеоклипът?
Публикация без дата може да съдържа информация, която вече не е
актуална или впоследствие е опровергана или дискредитирана.
Имайте предвид, че датата може да е променена, за да се създаде
впечатлението, че новините са по-нови, отколкото са всъщност. Ако
например във видеоклип се твърди, че действията се развиват в гр.
Алепо (Сирия) на определена дата и на кадрите виждаме, че е
дъждовно, можем да проверим дали в този град е валяло на
посочената дата с помощта на услугата WoframAlfa. За да определим
дали ни лъжат за мястото на събитието, можем да използваме
услугите Google Earth или Street View. С тяхна помощ можем да
видим реален изглед от мястото на събитието и дали дадената
улица, място или сграда изглеждат по същия начин като на
посочения клип или снимка. Ако в изображението има някаква
табела или друг надпис на непознат за нас език, можем да
използваме някой инструмент за конвертиране от изображение
към текст OCR, след което да го преведем с Google Translate.
7. Защо?
Накрая трябва да се запитаме защо се публикува това
съобщение? Каква е целта на тази статия – да информира или да
манипулира? Бъдете критични, дори скептични по отношение на
информацията, която получавате, като си отговорите на следните
три основни въпроса:
•
Можете ли да се доверите на източника и автора?
•
Открихте ли подозрителни белези за фалшифициране на
съдържанието на текста, изображенията и видеоклиповете?
•
Верни ли са отговорите на въпросите кога и къде на
посоченото от автора?
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Отговорите на тези въпроси ще ви дадат възможност да
определите дадената информация като достоверна, частично
достоверна или недостоверна. Но най-важното в случая е да се
запитате убеждава ли ви статията в нещо и в какво? След това се
запитайте защо някой иска да ви убеди да приемете това конкретно
мнение. Кой има интерес към това, което мислите? Запитайте се
също кой има полза от фалшивата новина и защо?186
УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ФАЛШИВИ НОВИНИ
1. За проверка на разбирането на понятията „информация“
и „източник“ посочете за всяко едно от твърденията дали е
информация, или мнение.
а) „Националният футболен отбор на България е
изключително слаб.“
Да, това е факт. Не, това е мнение.
б) „Мачът между България и Англия завърши 0:6.“
Да, това е факт. Не, това е мнение.
в) Равнището на регистрираната безработица продължава да
намалява, достигайки 5,6% през август, показват данни на
административната статистика на Агенцията по заетостта. Отчита
се минимално понижение от 0,1 процентни пункта спрямо юли
2018 г. и от 1,1 процентни пункта на годишна база.
Да, това е информация. Не, това не е факт.
Отговори
а) Не, това е мнение, без аргументи.
б) Да, това е факт, проверяем от всички.
в) Да, това е факт, проверяем от всички.
2. За всяка от тези данни посочете дали идват от първичен,
или вторичен източник.
а) „Моят брат ми каза, че миналия четвъртък видял
полицейски служител да бие нарушител.“
Първичен или вторичен източник?
б) „Чух от журналист, който е много запознат с темата, че г-жа
Иванова ще се кандидатира за президентските избори.“
Иванов, Е., Димов, П. Фалшивите новини. Военна академия „Г. С. Раковски“,
София, 2020
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Първичен или вторичен източник?
в) „В четвъртък сутринта бях на улицата, когато видях кола,
която не успя да направи завой и се заби в стената на мола.“
Първичен или вторичен източник?
г) „Г-н Борисов заяви пред БТВ, че възнамерява да намали
данъците.“
Първичен или вторичен източник
Отговори:
а) Вторичен източник: показанията се докладват от
посредник.
б) Вторичен източник: информацията се съобщава от
посредник, който не е ясен.
в) Първичен източник: Авторът е този, който казва, че е
присъствал на събитието.
г) Първични и вторични източници: ако видим видеото на
изявлението на г-н Борисов, то е първичен източник, тъй като
имаме пряк достъп до онова, което казва. Ако пък ви разкажат
онова, което е казал г-н Борисов, това е второстепенен източник.
3. Ето два откъса от статия. Кое ви се струва надеждно и
защо?
А) „В понеделник сутринта по Националното радио кметът на
Русе г.жа Иванова беше попитана дали възнамерява да продължи
проекта за големия футболен стадион. Строителството трябва да
започне през следващите месеци, но проектът е много критикуван.
В сайта Petition.com беше подписана петиция от 3000 интернет
потребители, които искат проектът да бъде изоставен, защото би
бил твърде скъп. „Не мога да ви кажа днес какво ще е решението
ми“, каза г-жа Иванова. „Ще направим равносметка на ситуацията, за
да сме сигурни, че разходите са били правилно изчислени, за да
знаем дали критиките са оправдани, или не. След като това бъде
направено, ще можем да решим спокойно дали да продължим със
строителството.“
Б) „Г-жа Иванова видимо е напълно некомпетентна. Тя дори
не е в състояние да каже дали е „за“ или „против“ проекта на
големия футболен стадион в Русе. Тя каза по радиото, че не е в
състояние да реши, защото не знае нищо за това. Честно казано,
този кмет е наистина некомпетентен.“
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Отговори:
Статия А предоставя определени факти и конкретни
изявления на г-жа Иванова, които могат да бъдат проверени чрез
слушане на нейното изявление по радиото. Статията също се
опитва да е балансирана, защото предоставя и аргументите на
противниците на проекта. Статията не дава становище, тя
отчита информация.
Статия Б е с много по-предубеден текст, изпълнен с
квалификации. Авторът реално взема страна по проекта, но е
невъзможно всеки, който не познава темата, да разбере
аргументите му или тези на противниците, без да види фактите.
ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА
•
Дайте определение за фалшиви новини
•
Каква е разликата между пропаганда, фалшиви новини и
дезинформация?
•
Избройте видовете фалшиви новини
•
Какви са стъпките на алгоритъма за разпознаване на
фалшиви новини?
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18. Примерен изпитен тест

исциплината „Информационна сигурност“ завършва с
изпитен тест, като в него има по два въпроса от всяка
тема на учебната програма или общо 30 въпроса.
От 0 до 10 точки
Слаб (2)
От 11 до 14 точки
Среден (3)
От 15 до 10 точки
Добър (4)
От 20 до 24 точки
Много добър (5)
От 25 до 30 точки
Отличен (6)
Табл. 10. Класиране според броя точки
Крайната оценка за дисциплината се оформя като сума от
средната оценка от текущия контрол с теглови коефициент 0,2 и
оценката от изпитния тест с теглови коефициент 0,8, като
резултатът се закръглява с точност до единица.
КО=0,2*Отк + 0,8*От
където: - КО е крайната оценка за дисциплината;
- Отк е средната оценка от контрола по време на
практическите упражнения;
- От е оценката от изпитния тест.
ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТА:
1.
Изберете трите верни опции, които се прилагат за
модела CIA?
a. поверителност;
b. тайна;
c. наличност;
d. качество на данните;
e. достъпност;
f. цялостност;
2. Защо работодателят ви не позволява да инсталирате
нелицензиран софтуер на вашия служебен компютър?
a. за да направи обедната почивка по-скучна;
b. за да защити от нарушаване на авторските права;
c. предотвратява да не влизат вируси в компютърните
системи на организацията.
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3. Разгледайте паролите по-долу и отбележете две от тях,
които са пример за добра парола.
a. H@ppyB1rthd&а!
b. Bomber1
c. 123467890
d. M1cwb@Dho19
e. 1qaz2wsx
4. Като се има предвид типичната фирмена политика и
правила за ползване на електронната поща, кои от
следните сценарии според вас са разрешени?
a. Преди да влезе в работна среща, Ахмед изпрати имейл на
брат си, за да му кажа по кое време да се срещнат за обяд.
b. По време на почивка, Георги препрати получен по-рано
верижен имейл на петима свои колеги, в което се казва,
че ако не го изпратиш до човека ще те застигне лош
късмет.
c. Стараейки се да изпълни по-бързо задачата, Иван
изпрати по имейл доклад за служебно ползване на
началника на отдела.
5. Кое от следните е най-малко вероятно да зарази вашия
компютър с вирус?
a. Посещение на заразен сайт.
b. Поставяне на преносим носител от нерегистриран
източник.
c. Получаване на имейл с прикачен файл, все още
неотворен.
6. Кой елемент е заплаха за информационната сигурност
на една автоматизирана информационна система:
a. Липса на охрана в залата
b. Липса на администратор в залата
c. Злонамерени служители
7. Интернет пространството е:
a. отделно от киберпространството и информационното
пространство
b. пресечно пространство между киберпростронството и
информационното пространство
c. обхваща само информационното пространство
d. обхваща само киберпространството
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8. Цикълът на преобразуване на информацията включва:
a. кодиране и декодиране
b. възникване, разпространение, обработка и анализ
c. само възникване и анализ
d. само възникване и обработка
9. Кои са аспектите на информационната сигурност?
a. GDPR и информационен
b. физически, информационен и когнитивен
c. информационен и когнитивен
d. конфиденциалност, цялостност и достъпност
10. Кои две твърдения за стандарт ISO са верни?
a. приема се от международната организация по
стандартизация
b. създаден е през 1995г.
c. създаден е през 1946г.
d. обхваща професионалисти от повече от 180 страни
11. Кои са примери за видове защита на информацията?
a. държавна тайна и служебна тайна
b. защита на АИС и персонална сигурност
c. управление на ресурсите и контрол на достъпа
d. мрежова сигурност и сигурност на съдържанието
12. Как се извършва размножаване на документи с ниво
на класификация „Поверително”?:
a. само след писмено разрешение на организационната
единица, от която произхожда документа
b. след разрешение на ръководителя на организационната
единица
c. след получаване на подпис от регистратурата
d. след съобразяване с принципите на GDPR
13. Кое е вярно за „Ниво 3” в класификацията на
чувствителна информация?
a. отговаря на TLP GREEN
b. разрешено е само в рамките на организациите на
участниците, обменящи информация
c. изисква се използване на удостоверение за електронен
подпис за проверка на идентичността
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d. изисква се използване единствено на удостоверение за
универсален електронен подпис като механизъм за
идентификация
14. Кои са трите основни стълба на сигурността според
Националната стратегия „Киберустойчива България
2020”?
a. конфиденциалност, достъпност, цялостност
b. персонална сигурност, мрежова сигурност, сигурност на
приложенията
c. мрежова и информационна сигурност, правоприлагане и
киберотбрана
d. киберотбрана, киберустойчивост и правоприлагане
15. Кои са елементите на компромисния триъгълник?:
a. сигурност, конфиденциалност, достъпност
b. сигурност, функционалност, използваемост на системата
c. функционалност, достъпност, сигурност
d. конфиденциалност, функционалност, полезност на
системата
16. Кое е вярно за модела OSI?:
a. има четири слоя
b. известен е още като DARPA модел
c. има седем слоя, първият от които е физическия
d. има седем слоя, първият от които е мрежовит
17. Кое е вярно за техниките на черно SEO?:
a. могат да бъдат разрешени от търсачките
b. дават добри резултати в дългосрочен план
c. не включват използване на скрити текстове и кодове
d. включват т.нар “cloaking” или скриване на текста
18. Кое е вярно за вътрешните и външните фактори при
атака от гледна точка на целта?
a. ровенето в боклука и гледането през рамо са примери за
външни фактори
b. ровенето в боклука и гледането през рамо са примери за
вътрешни фактори
c. социалните мрежи са примери за вътрешни фактори
d. подслушването е пример за външен фактор
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19. Кои са петте типа информационни дейности в
информационното пространство за нуждите на
отбраната?
a. наблюдение,
спецификация

ориентация,

решение,

действие,

b. добиване на данни, обработка на данни, вземане на
решение, оценяване на знанията, приложение на
знанията
c. създаване на съобщения, комуникация, влияние върху
начина на мислене, промяна на поведението на
аудиторията, предизвикване на дейности
d. разузнаване,
комуникация

влияние,
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мониторинг,

операции,

Д

Заключение

нес, в информационната епоха масово се изполват
високоинтелигентни средства за манипулиране на
информацията във всички аспекти на модерният начин
на живот. Информационната сигурност се превърна в един от
основните проблеми на нашето време и важен аспект на
националната сигурност.
Въпреки, че ние непрекъснато боравим с инфромация, все още
няма единна общоприета дефиниция за информационна сигурност.
Нещо повече, хората често не правят разлика между
информационна сигурност и киберсигурност, информационно
порстранство и киберпространство.
В този учебник е разгледана разликата между тези понятия,
посочени са рисковете и заплахите, аспектите на информационната
сигурност с оглед на съвремените възгледи за защитата на
информацията.
Предоставени са международните закони,
политики, стандарти и регулаторна рамка за защита на
информационната сигурност. В лекциите е поставен акцент върху
личната и обществената сигурността в интернет пространството и
дори са разгледани концепциите за водене на инфромационна
война и защита на информационния суверенитет.
Високото ниво на информационна сигурност лесно може да се
достигне с нещо, което не изисква много ресурси - образование и
квалификация. Именно това е целта на този курс от лекции и те
могат да бъдат използвани от студенти, изучаващи дисциплината
"Информационна сигурност", докторанти от област на висшето
образование „Сигурност и отбрана“ в професионално направление
„Национална сигурност“, както и за повишване на личната
информационната култура на широката аудитория.
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Рецензия от полк. доц. д-р Красимир Пейчев
Димитров
Учебникът е с актуална тематика, предназначен за обучение
на студенти по учебен план 18р (18з) за специалност „Сигурност и
отбрана“ и е разработен по съществуващата учебна програма. В
него са включени лекциите, практическите занятия и
упражненията с акцент върху сигурността в интернет
пространството. Информацията е систематизирана, подредена и
написана на достъпен език в логическа последователност.
Разглеждат се основните понятия в информационната
сигурност и различията с киберсигурността, като са ползвани
дефиниции от серията международни стандарти ISO 27000.
Посочват се възможните заплахи за информационната сигурност и
начините за оценка и управление на риска в организациите, както и
всички регламентиращи документи, касаещи информационната
сигурност. Предоставени са описания на закона за личните данни и
за защита на класифицираната информация.
Учебникът акцентира на интернет сигурността, като
предоставя актуални начини за защита на институционалните
уебсайтове. Разработени са и практически занятия, в които
обучаемите да придобият умения по създаване и защита на
собствен уебсайт. Детайлно е разгледан и нагледно представен реда
за практическа работа с инструменти за разузнаване от отворени
източници. Акцентирано е на придобиването от обучаемите на
знания и умения в интернет пространството, с което същите да
получат една обща и лична култура по информационна сигурност.
Засегнати са и въпросите за влиянието на информационната
сигурност в информационните операции и противодействието на
дезинформация от гледната точка на националната сигурност.
Към всяка разработена лекция или практическо занятие е
посочено какви знания ще получат обучаемите или какви умения
ще придобият, като същите завършват с въпроси за
самоподготовка. Лекциите са богато онагледени с 49 фигури и 9
таблици. Дадена е и схемата на оценяване при завършване на
учебната дисциплина и примерни въпроси за подготовка за
изпитния тест, което дава яснота какво да очакват обучаемите при
изучаването на дисциплината.
Считам, че предложеният учебник по „Информационна
сигурност“ е структуриран много добре, ще бъде полезен в процеса
на обучение във Военна академия „Г. Ст. Раковски” и ще
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представлява интерес не само за студентите, обучаващи се по
горепосочените учебни планове, а и за останалите слушатели,
студенти и специализанти, както и за цялата професионална
общност в областта на информационната сигурност.
Рецензент: полк. доц. д-р Красимир Димитров

Рецензия от доц. д-р Иван Стефанов
Христозов
Учебникът по „Информационна сигурност“ с автори полк. доц.
Петко Димов, полк. доц. Зарко Здравков и ас. Христина Добрева е
предназначен за обучение на студенти редовно и задочно обучение
по специалността „Сигурност и отбрана“.
Акцентът на учебника е интернет сигурността като е отразена
приетата учебна програма. Организационно са включени както
лекции, така и семинарни и практически занятия, което превръща
съдържанието във всеобхватно и насочено както към теорията,
така и към практиката. Учебникът може да се използва от студенти,
преподаватели и широката публика. Лесно достъпен е и полезен за
голяма аудитория.
Учебникът дава информация за основните понятия в
информационната сигурност, за уязвимостите и заплахите за
информационната сигурност, за законите и стандартите по
информационна сигурност, Европейските политики и регламент за
защита на личните данни, системата за защита на класифицираната
информация, електронното управление в Република България.
Особено ценна е практическата информация относно сигурността
на уебсайтовете, разработването на уебсайтове, персоналната
безопасност в Интернет, правилата за сигурност и безопасност в
социалните медии, аналитичната дейност и разпознаване на
фалшиви новини, работата с инструменти за събиране на
информация от открити източници. Разглежда се и концепцията за
информационно
превъзходство,
както
и
връзката
на
информационните технологии и националната сигурност.
От теоретична гледна точка, важно е сравнението между
информационната сигурност и киберсигурността, дефинициите на
понятията са изведени от международните стандарти, а като
законодателна основа се посочват най-важните закони и наредби в
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Република България. Същевременно са споменати и международни
закони, стандарти и правила за поведение.
Учебникът може от една страна да се разглежда като
практическо помагало за създаване и защита на собствен уебсайт,
за разузнаване от отворени източници, за изграждане на лична
защита при работа в социалните медии. От друга страна, учебникът
може да се разглежда и като информационен помощник на
държавническо ниво чрез разделите на националното и
международно
законодателство
и
чрез
връзката
на
информационната с националната сигурност и противодействието
на дезинформацията и пропагандата.
Обучаемите могат при самоподготовката си да използват
посочените въпроси след всеки урок, както и тестът в края на
учебника. Ясно е представена и схемата на оценяване, което
осигурява прозрачност на процеса на обучение. Оценява се
обратната връзка с преподавателите, което е гаранция за
обучителен процес, насочен към студентите.
Като цяло, оценката ми за учебника по „Информационна
сигурност“ е повече от положителна. Представено е добре
структурирано и полезно съдържание, което е едновременно
полезно не само за обучаемите и широката публика, но и за
професионалисти в областта като дава един по-различен поглед
към информационната сигурност.
Рецензент: доц. д-р Иван Христозов
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