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Определение на понятието “заплаха”: Потенциално възможно  

произшествие, преднамерено или не, което може да окаже нежелателно  

въздействие на самата система, както и на информацията, съхранявана в  

нея. 

 "От всички възможни неприятности се случва именно тази, която води  

до най-големи щети.“ (трето следствие от Закона на Мърфи) 
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Класификация на заплахите (1) 

      Видовете заплахи, които могат да застрашат конфиденциалността,  

интегритета и достъпността, са формулирани в международния  

стандарт ISO/IEC TR 13335:2000 по следния начин:    

      1. Подслушване, изразяващо се в достъп до служебна  

информация чрез прихващане на електронни съобщения,  

независимо от използваната технология.   

      2. Нежелан код, който може да доведе до загуба на  

конфиденциалността, чрез записването и разкриването на пароли, да 

доведе до нарушаване на интегритета при интервенции от трети лица, 

осъществили нерегламентиран достъп с помощта на такъв код.  

Нежелан код може да се използва, за да се заобиколи проверка за  

достоверност, както и всички защитни функции, свързани с нея. В  

резултат, кодът може да доведе до загуба на достъпността, когато 

 данните или файловете са разрушени от лицето, получило  

нерегламентиран достъп с помощта на нежелан код. 

      3. Маскиране на потребителската идентичност може да доведе  

заобикаляне на проверката за достоверност и всички услуги и защитни  

функции свързани с нея. 
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Класификация на заплахите (2) 
       4. Погрешно насочване или пренасочване на съобщенията може да  

доведе до загуба на конфиденциалност, ако се осъществи нерегламентиран  

достъп от трети лица. Погрешното насочване или пренасочване на  

съобщенията може да доведе и до нарушаване на интегритета, ако погрешно  

насочените съобщения са променени и след това насочени към първоначалния  

адресат. Погрешното насочване на съобщения води до загуба на достъпността до тези 

съобщения. 

       5. Софтуерни грешки могат да застрашат конфиденциалността, ако софтуерът е  

създаден с контрол на достъпа или за криптиране или ако грешка в софтуера осигури  

възможност за нежелан достъп в информационна система.  

       6. Кражбата на информационни активи може да доведе до разкриване на  

информация, която представлява служебна или друга защитена от закона тайна.  

Кражбата може застраши достъпността до данните или информационното оборудване. 

       7. Нерегламентиран достъп до компютри, информационни ресурси, услуги и  

приложения може да доведе до разкриване на поверителни данни и до нарушаване  

интегритета на тези данни, ако нерегламентираната им промяна е възможна.  

Нерегламентираният достъп до компютри, данни, услуги и приложения може да  

наруши достъпността до данните, ако тяхното изтриване или заличаване е възможно. 

       8. Нерегламентиран достъп до носител на данни може да застраши съхраняваните  

върху него данни.  

       9. Повреждане на носител на информация може да наруши интегритета и  

достъпността до данните, които се съхраняват на този носител.  
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Класификация на заплахите (3) 
     10. Грешка при поддръжката. Неизвършването на редовна поддръжка на  

информационните системи или допускане на грешки по време на процеса по  

поддръжка може да доведе до нарушаване на достъпността до данни. 

      11. Аварии в електрозахранване и климатични инсталации могат да  

доведат до нарушаване на интегритета и достъпността до данни, ако  

вследствие на настъпването на авариите са увредени информационни  

системи или носители на данни.  

      12. Технически аварии (например аварии в мрежите) могат да нарушат  

интегритета и достъпността до информация, която се съхранява или  

разпространява чрез тази мрежа.  

      13. Грешки при предаването на информацията могат да доведат до  

нарушаване на нейната цялост и достъпност.  

      14. Употреба на нерегламентирани програми и информация могат да  

нарушат интегритета и достъпността до данните, съхранявани и  

разпространявани чрез информационната система, в което е настъпило  

такова събитие и програмите и информацията се използват, за да се изменят 

съществуващи програми и данни по неразрешен начин или ако същите  

съдържат нежелан код. 

      15. Потребителски грешки могат да нарушат интегритета и достъпността  

до данни чрез неумишлено или умишлено действие. 
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Класификация на заплахите (4) 
      16. Липса на потвърждаване може да застраши интегритета на данните.  

      17. Интервенции срещу интегритета на данните може да доведе до  

тяхното сериозно увреждане и невъзможност от по-нататъшното им  

използване.  

      18. Аварии в комуникационното оборудване и услуги може да увреди  

достъпността на данните, предавана чрез тези услуги.  

      19. Външни въздействия с огън, вода, химикали и др. могат да доведат  

до увреждане или унищожаване на информационното оборудване. 

      20. Злоупотреба с ресурси може да доведе до недостъпност до данни или 

услуги.  

      21. Природни бедствия могат да доведат до унищожаване на данни и  

информационни системи. 

      22. Претоварване на комуникационния трафик може да доведе до  

нарушаване на достъпността до обменяни данни.  

      Заслужава да се отбележи, че в последно време като една от най- 

опасните и най-разпространени заплахи се проявява така наречената  

«разпределена атака от типа отказ за обслужване (DDoS-атака - distributed  

denial-of-service attack)”. При тази атака сървърът на системата получава  

едновременно огромно количество пакети за обслужване от «зомбирани»  

компютри, разположени по целия свят.  
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Най-често срещани заплахи (1) 

Фази на атаката 
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Най-често срещани заплахи (2) 

    Една от заплахите за обектите на информационната система  

е неоторизираният достъп - когато неупълномощен потребител  

действа като законен. Това става, когато се използват общи,  

разгадани и прихванати пароли. Целта на програмата разбивач е да се опита 

да получи достъп до отдалечен компютър с помощта на кодове и пароли,  

докато не бъде намерена комбинацията, осигуряваща достъп до системата.  

След това опитният разбивач вече знае как да повиши нивото си на  

привилегия до нивото на системния администратор.     

      

    Особено коварен тип за прехващане на паролите е т.нар. "спуфинг". Това  

е 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 правоподобна причина, поради  

която именно той не може да се регистрира чрез дадената работна станция и  

трябва да натовари допълнителен код. 
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Най-често срещани заплахи (3) 
     Вредните програми се наричат с общото име “malware” и включват:  

     Логически бомби – те са най-старият тип програмна заплаха. Вредният код 

е вмъкнат в някоя легитимна програма и е настроен 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. 

     Троянски коне - това са на пръв поглед използваеми програми или  

командни процедури, съдържащи скрит код, който, когато бъде извикан,  

изпълнява някои нежелани или вредни функции.  

     Червеи - тези програми използват мрежовите връзки за разпространение 

от система към система.  

     Вируси - това са програми, които след несанкциониран достъп  

модифицират (променят или унищожават) други програми чрез вмъкване на 

копие или част от себе си. 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. Целта е  

да се компрометира сканиращата програма.  
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Най-често срещани заплахи (4) 
    Типичният вирус преминава през следните четири стадии: 

    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 или разрушителна, като унищожаване на програми и файлове.  

    

    Вирусите и своевременното отстраняване на грешки в софтуера предизвикват  

особена загриженост в технологичния сектор. Времето на безразборните интернет  

„червеи“ е отминало. Днес компаниите са подложени на усъвършенствани целеви  

атаки от програми, които умело се прикриват и събират поверителна информация.  

 

    Кражбата на самоличност 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разрушителна, като унищожаване на програми и файлове. 

   Вирусите и своевременното отстраняване на грешки в софтуера предизвикват  

особена загриженост в технологичния сектор. Времето на безразборните интернет   

„червеи“ е отминало. Днес компаниите са подложени на усъвършенствани целеви  

атаки от програми, които умело се прикриват и събират поверителна информация. Кражбата на самоличност 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. 
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     Разрушителите се делят на три категории високо квалифицирани специалисти, които се  

стремят да проникнат несанкционирано в чуждите компютри: 

а) хакери, които не винаги нанасят вреда на данните. За някои от тях е просто  

предизвикателство да разрушат преградите на чуждите секрети; 

б) кракери, които злонамерено създават опасни ситуации около компютърните системи и  

мрежи; 

в) фийкъри - това са разбивачи, които се специализират в нападение на проводни и  

мобилни телефонни системи; 

г) 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 за разузнаване с цел  

получаване на достъп е следната: 

• получаване на информация за организацията чрез подходящи уебстраници, бюлетин- 

бордове, 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. 
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Уеб-пробиви 
      Към настоящия момент най-широко разпространение имат т.н. Уеб-пробиви.  
В своето развитие браузърите отидоха доста далеч от първоначалните версии,  
предназначени само за разглеждане на хипертекстови документи. 
Функционалността им постоянно се увеличава, те вече са пълноценен компонент 
на ОС. Паралелно с това възникват и многобройни проблеми с безопасността на 
използваните технологии, като допълнителните модули (plug-ins), елементите 
ActiveX, Java приложенията, средствата за подготовка на сценарии JavaScript, 
VBScript, PerlScript, Dynamic HTML. 

      Благодарение на поддръжката на тези технологии не само от браузърите, но и 
от клиентите за електронна поща и наличието на грешки в тях, се появи голямо 
количество вируси по пощата, а също така и вируси, заразяващи html файлове 
(реализирани на VBScript с използване на ActiveX обекти). Голямо 
разпространение  получиха и трояските коне. 

     Уеб-пробивите се извършват от автоматично изпълними програми, чието 
предназначение е кражба или разрушаване на данните в компютъра. Те могат да 
бъдат инсталирани в клиентския компютър при сърфиране в интернет и 
изтегляне на  необходими файлове от чужди сайтове или най-често при ICQ или 
IRC сесии. 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.  
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Класификация на заплахите през 2011 г. на  ENISA (1) 
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Класификация на заплахите през 2011 г. на  ENISA (2) 
Drive-by exploits 

Тази заплаха се отнася до инжектиране на зловреден код в HTML скриптове на уеб 

сайтове, който експлоатира уязвимостите в потребителски уеб браузъри. Също е 

известен като „атака към диска“ – заразяването на съхранявания на диска софтуер 

става автоматично, когато посетите съответния сайт, без необходимост от  

взаимодействие с потребителя. 

Exploit комплекти  

Exploit комплекти са готови за използване софтуерни пакети, които "автоматизират" 

с престъпленията в кибернетичното пространство. Те използват най-често 

зловреден код, който се инжектира в компрометираните сайтове. Тези атаки 

използват множество уязвимости в браузърите. Освен това, използват множество 

канали, за да доставят зловреден софтуер и да заразят неподозирани уеб 

потребители. Важна характеристика на Exploit-комплектити е тяхната лекота за 

употреба (обикновено чрез уеб интерфейс), която позволява на хора без технически 

познания, за ги закупят и лесно да ги използват. 

Rogueware / Scareware 

Заплахата „Rogueware“ се състои от фалшив софтуер, разпространяван от  кибер-

престъпниците (например чрез социалните инженерингови техники), за да примамят 

потребителите за своите злонамерени действия. По-специфичен вид на „Rogueware“ 

е т.н. „Scareware“ - измамен софтуер за сигурност, който се опитва да зарази 

компютрите чрез разпростаняване на фалшиви сигнали за сигурност. 
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Кибер-престъпност (1) 
     За съжаление, но напълно закономерно, паралелно с позитивните 

явления на информационното общество се появи и бурно се 

разпространи в световен мащаб и техния негативен антипод –  

световната кибер-престъпност.  
     Изследванията относно сигурността  

в интернет насочват вниманието към  

високите нива на недобронамерени  

действия, като се наблюдава  

нарастване на заплахите от 

фишинг, спам, бот мрежи, троянски  

коне и т.н. В миналото тези заплахи  

обикновено бяха обособени и 

можеха да се разглеждат поотделно.  

Атакуващите сега усъвършенстват  

методите си и атаките обикновено  

включват многобройни направления.  

Те консолидират активите си с цел  

създаване на глобални мрежи, които 

поддържат координирани престъпни  

действия. 
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Кибер-престъпност (2) 
     В повечето източници терминът „кибер-престъпност” обикновено се  

ограничава до описване на престъпна дейност, в която компютър или мрежа 

 се явяват съществена част от престъпността. Но в по-разширен аспект този 

 термин включва традиционни престъпления, в които компютри или мрежи  

се използват, за да се даде възможност на извършване на незаконни  

дейности. При това, компютърът или мрежата могат да бъдат както  

инструмент за престъплението, така и обект на престъплението. 

     На световната икономика й бяха необходими няколко века от  

утвърждаването на пазарните отношения до постигане на глобализация. За  

сенчестата икономика на кибер-престъпността за този преход бяха  

достатъчни едно-две десетилетия. Тийнеджърите, пишещи вирусни  

програми главно за самоутвърждаване, бързо отстъпиха място на добре  

организирани картели. По оценки на сериозни анализатори годишният  

оборот на „Интернет-базираната сенчеста икономика” вече превишава 105  

милиарда щатски долара и се приближава до търговията с наркотици.  

Налице е сложен „он-лайн” черен пазар с десетки хиляди участници и без  

национални граници. Използвайки техники на свободния пазар, кибер- 

престъпниците се стремят да разрушават и корумпират законния електронен  

бизнес.  
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Кибер-престъпност (3) 
Кибер-заплахите са асиметрични, нелегални и силно наподобяват 

похватите на класическия тероризъм. Т.е. отделно лице или малка 

група някъде по света могат без особени разходи да се опитат да 

проникнат в системи, съдържащи жизнено важна информация или да 

предприемат разрушаващи атаки срещу критична инфраструктура. 

Инструментите и ресурсите за такива атаки са лесно достъпни чрез 

Интернет и уязвимостите на атакуваните системи са все по-лесно 

откриваеми и използваеми. 

Освен това, за разлика от класическия тероризъм, кибер-

престъпниците използват за своите цели множество нищо не 

подозиращи потребители на компютри и Интернет. Заразените 

компютри на тези потребители формират т.н. „бот-мрежи”, чрез които 

се организират атаки към важни източници на информация или се 

изпращат „спам-писма” и вредни програмни кодове към 

многобройни адресанти, а също така се разпространява забранено 

съдържание, например, детска порнография.  
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    Първото поколение на престъплените действия в кибер-пространството се 
характеризира с бързото размножаване на червеи, които експлоатират 
разпространените уязвимости. Заплахи с голяма степен на въздействие от това 
поколение бяха червеи като Blaster, CHI (Чернобил), Netsky и Sasser, които в 
своята съвкупност повредиха милиони компютри по целия свят. 
    Мотивите за тези атаки преди всичко бяха придобиване на известност и его. 
Трима от авторите на злонамерен код, отговорни за червеи, споменати по-горе, 
бяха по това време студенти и явно тяхната цел не е била финансова печалба. 
Тези атаки са били предназначени да има разрушителни последици, така че 
присъствието на хакерите в Интернет чрез предизвикване на безразборното 
увреждане на всеки уязвим компютър в Интернет да стане безусловно известно. 
За киберпрестъпниците от първото поколение приоритет № 1 е бил да ги 
забележат. Все пак, това е направило сравнително лесно изследователите и 
правоприлагащите органи да идентифицират и арестуват нарушителите. 
     Отличителната черта на кибер-престъпленията от второ поколение е мотивът 
за печалба. Осъзнаването, че хакерство може лесно да бъде използвано за 
парична печалба, накара редиците на хакерите да набъбнат с хора, които искат да 
спечелят. 
      Ботнетите - големи мрежи от заразени компютри - се превърнаха в 
предпочитано оръжие за кибер-престъпниците, позволявайки им да „изпомпват” 
милиони спам-съобщения или да извършат атаки от типа „разпределен отказ на 
услуги (DDoS)” върху бизнеса или администрациите. Въпреки че инструментите, 
използвани от това поколение са по-сложни от тактиката на своите 
предшественици, тези киберпрестъпниците са направили малко, за да покрият 
следите си и да избегнат тяхното откриване. 

Поколенията на кибер-престъпността (1)  
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Поколенията на кибер-престъпността (2) 
     Две отличителни черти отбелязва третото поколение кибер-престъпления: 
организация и дискретност. Кибер-престъпниците стават по-зрели, като 
осъзнават предимствата на съвместната работа за незаконни доходи. Освен това 
те си поставят по-високо печеливши цели. Методите (червеи, троянски коне, 
DDOS, ботнети и т.н.) са същите като в предишното поколение, но изпълнението 
отразява влиянието на традиционните за криминалния свят начинания. 
    Хакерските групи са съществували в продължение на години, стремейки се 
към власт и влияние в подземните хакерски общности. Въпреки това, тази нова 
вълна от кибер-гангстери има една цел: печалба. За тези банди 
киберпрестъпността е просто средство за една цел – по сравнително лесен начин 
да изнудват и провеждат измами. Това поколение е насочено преди всичко към 
фирмите, които боравят с големи суми пари, като финансови институции и 
организатори на хазартни игри. 
    Възникването на дейност „C2C - criminal-to-criminal” дава началото на 
четвъртото поколение на кибер-престъпността. Появява се силна и ефективна 
сива икономика, която предоставя възможности за киберпрестъпниците да 
купуват и продават стоки и услуги един на друг. Отделни специализирани 
киберпрестъпни бизнеси станаха известни, включително: 
 свого рода аукционните къщи, като WabiSabiLabi, които представлявят 
електронни пазарища, където киберпрестъпниците купуват и продават изпълним 
код, включително зловредни програми за софтуерни уязвимости, които не са 
публично известни; 
 услуги за разпространение на зловреден софтуер, като IFRAMES.BIZ,  
специализирани в разпространение на злонамерен софтуер, който да зарази 
хиляди хостове. Тези услуги обикновено имат установена среда за 
разпространение, като например, мрежа от заразени уеб сайтове или заразени 
онлайн реклами. Те имат способността бързо да заразят голям брой компютри; 
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Поколенията на кибер-престъпността (3) 
- Ботнети под наем, като 5Socks.net, които поддържат един или повече ботнет, 

наемани от други киберпрестъпници. Наетия ботнет може да се използва за изпращане 

на спам, да хоства нелегитимни сайтове, да краде чувствителна информация, да 

изпълнява DDoS атаки и провежда много други престъпни дейности; 

- Продавачи на самоличност от ново поколение, като 76Service.com, които организират 

покупки и продажби на откраднати данни от документи за самоличност. Тези нови 

услуги дават на киберпрестъпниците „он-лайн” платформа за покупка, продажба и 

управление на портфейл от откраднати записи – това е нещо като нелегална „он-лайн” 

борса, която помага на хакерите да максимизират своите „инвестиции"; 

- Лицензиран зловреден код, като Storm Worm, който стана широко разпространен в 

това поколение. Авторите на злонамерен код приемат  лицензионни модели, 

принуждавайки по този начин други киберпрестъпници да плащат за техния зловреден 

софтуер. Това дава повече финансови възможности за авторите на злонамерен код да 

усъвършенстват своите разработки, също така  дава възможност на другите 

киберпрестъпници да закупуват зловреден софтуер от висока класа, вместо да се 

налага да се развиват свой. 

- Социалните мрежи за киберпрестъпниците също се развиват и предоставят  

репутационна класация на купувачи, продавачи и партньори в престъпленията в 

кибернетичното пространство. Те включват "доверени" лица, които извършват т.н. 

„escrow” функции, когато един или повече "ненадежден" партньори участват в 

операции на престъпления в кибер-пространството; 
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Поколенията на кибер-престъпността (4) 
   Тъй като икономиката на кибер-престъпленията е вече зряла, това носи на кибер-
престъпниците ползи от специализацията и разпределеният риск. Кибер-
престъпниците, които са талантливи в намирането на нови уязвимости и писане на 
изпълними кодове, могат да се специализират в тази област и лесно да финансират 
работата си чрез продажба на техните разработки. Същата динамика се прилагат за 
авторите на злонамерен код, дистрибутори, собственици на ботнет и други в по 
веригата за доставка на престъпленията в кибер-пространствота. Като резултат на 
тази специализация, усъвършенстваността на кибератаките се увеличава и  ускорява. 
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Поколенията на кибер-пресстъпността (5) 
      Отивайки към пето поколение (понастоящем) киберпрестъпниците продължават да 

усъвършенстват и донастройват всеки елемент от веригата за доставка на 

престъпления в кибер-пространството. Текущият слой успешни киберпрестъпници са 

по-предприемчиви и повече разбират от бизнес от миналите поколения. Те захранват 

развиващата се икономика на престъпленията в кибер-пространство с големи парични 

суми. В резултат - атаките продължават да растат по сложност и честота. 

    Заплахите в петото поколение са все по-автоматизирани, което позволява на кибер 

престъпниците да бъдат по-продуктивни. Кибер-престъпниците започват да се 

ползват от предимството на инструменти и техники за писане на скриптове за 

автоматизиране на различни етапи на техните схеми. По-малко опитни хакери могат да 

закупят инструменти за лесно идентифициране на уязвими цели, за компрометиране 

на системи и за кражба на данни. По-напредналите киберпрестъпниците могат да 

купуват инструменти или да поръчват разработването на специални инструменти и 

скриптове като допълнение към техните продукти. В някои случаи, в по-големите 

схеми за престъпления в кибер-пространството  се наблюдава интеграция в рамките 

на няколко комплекта инструменти, които изпълняват различни функции.  

    При разследването на фалшификаторска верига, известна като „BigBoss” беше  

разкрита автоматизирана система за измами, която обхваща: 

- Създаване на ботнет; 

- Кражба на пълномощия за „онлайн” услуги, в частност, за проверка на изображения; 

- Кражба на изображения, архивирани от тези услуги; 

- Отпечатване на подправени чекове, получени от откраднатите изображения; 
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Поколенията на кибер-пресстъпността (6) 
-Проникване в Уеб-сайтове за търсене  

на работа и прихващана на е-мейл  

адреси на лица, търсещи работа;   
- Използване на тези адреси за набиране  

на "мулета (money mules)", които да  

осребрят подправените чекове; 
- Инструктаж на мулетата относно  

превеждане на средствата по сметки  

на кибер-престъпниците; 
- Доставка на подправени чекове на  

мулетата. 
     Високата степен на автоматизация  

е позволила на веригата „BigBoss” да  

работи продължително време в голям  

мащаб. 
 
     Една от особеностите на петото поколение са т.н. "Модерни настойчиви заплахи 
(APT - Advanced Persistent Threats)", които станаха известни през 2010 г. като 
наименование за целенасочени атаки срещу конкретни организации от определени, 
добре координирани кибер-престъпници. 
   В общността на експертите, APT най-често се отнася до сложни атаки, насочени към 
правителства и корпорации, с цел да се събира разузнавателна информация или 
постигане на конкретни финансови цели. APT често се използва от държавни органи 
или техни агенти. В някои случаи, те са свързани с терористични и сепаратистки 
политически групи. 
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Противодействие на кибер-престъпността (1) 

            

           Според “Федералния план за кибер-сигурност” на САЩ: 

“уязвимостта е сериозен недостатък или слабост в проектирането 

или изпълнението на хардуер, софтуер, мрежи, или компютърно 

базирани системи, включително процедурите за сигурност и 

контрол, свързани със системите. Уязвимостта може да се използва 

преднамерено или непреднамерено  за неблагоприятно въздействие 

върху организацията на операциите, информационните активи или 

персонала”.  

       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”.  
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Противодействие на кибер-престъпността (2) 

              Какви са технологичните направления за борба с кибер-
престъпленията: 

        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. 

                      Какви са целите: 

       1. Надеждност; 

       2. Възстановяемост; 

       3. Достъпност; 

       4. Безопасност; 

       5. Интегритет; 

       6. Конфиденциалност; 

       7. Автентичност.  
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Политики за информационна сигурност  – определение 
      Политиките са даден план или последователност от действия, предназначени 
да влияят и да определят решения, действия, както и други въпроси. 
Организациите обикновено имат много политики, управляващи всичките аспекти 
на техните дейности. Сигурността е една от основните от тях. Т.н. „Критерии за 
оценка на сигурността на информационните технологии (ITSEC - Information 
Technology Security Evaluation Criteria), разработени от NIST определя 
корпоративните политики за сигурност, както следва: 
   Набор от закони, правила и практики, които регулират това как една 
организация управлява, защитава и разпространява ресурси за постигане на 
специфичните цели на сигурността. Тези закони, правила и практики, трябва да 
определят критерии за съответствие на лица с определени функции и да 
определят условията, при които на лицата е разрешено да упражняват своите 
функции. За да имат смисъл, тези закони, правила и практики трябва да 
предоставят на лицата разумната възможност да се определи дали действията 
им нарушават или се съобразяват с политиките. 

    Политиките за информационна сигурност определят как организацията 
защищава обработката, съхранението и разпространението на информацията. В 
общия случай те трябва да бъдат съобразена с групата международни стандарти 
ISO 270ХХ, обединяваща мнозинството от съществуващите стандарти за 
управление на информационната сигурност.  

      Решенията относно политиките за мрежова и информационна сигурност  

трябва да се изграждат за осигуряване на няколко нива на сигурност по  

отношение на: а) мрежа; б) система; в) приложения; г) информация. 

     За всяко от тези нива трябва да се приложи съответния контрол с цел да  

се осигури адекватността на общите приложения за защита.  
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Корпоративни политики за информационна  сигурност (1) 
     Процесът на трансфер на политиката на организацията на високо равнище в 
изпълними политики за сигурност на информационните системи включва много 
възможности за избор и решения - от решения на най-високо ниво относно 
целите на организацията до технически решения за избор на йардуерна 
реализация. Чрез този процес на уточняване се получават много нива на 
описание на политиките за сигурност. На по-високите нива на политиките най-
вероятно е изискванията да бъдат написани на естествен език, който е лесен за  
разберина от всички, но от друга страна това може да стане източник на 
двусмисленост. От един момент нататък става необходимо използването на 
формализирани езици, за да се опише напълно формализиран модел на 
сигурността.  

Националната политика, политиките на други организации, международните 
стандарти, политически въпроси, изпълнение на платформени ограничения или 
други фактори могат да повлияят или да определят някои от решенията за 
усъвършенстване на политиката. Някои от тези решения могат да имат правни и 
етични основания или такива, свързани с неприкосновеността на личния живот. 
Например, дали съхраняват на запис на правна сделка да бъде в оригиналната 
си форма или в друг приемлив формат? Как организацията ще наблюдава 
дейностите на своите служители? Дали ще се насърчава среда за открит обмен 
на информация и осигуряване на достъп за всеки, освен ако не му е специално 
отказано, или се информация ще се разпространява ограничено и достъпът ще е  
изрично оторизиран? 
    Както вече знаем, информационната сигурност се състои от три основни цели: 
запазване на конфиденциалността на информацията, интегритета и 
достъпността. Към това корпоративните политики обикновено добавят 
автентичността (валидиране на представителството на определени лица) и 
полезността (условието да бъдеш полезен или годен за някаква цел). 
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Корпоративни политики за информационна  сигурност (2) 
    Едно от първите решения в процеса на уточняване на политиките е 
приоритизирането на целите за защита. Понякога написаната политика  
подчертава само една цел, но в повечето случаи се описва многоцелева среда. 
   Конфиденциалността (или предотвратяване на неразрешено разкриване на 
информация) е основна цел на много примери за корпоративни политики за 
сигурност. Т.н. „Доверителни критерии за оценка на компютърната сигурност  
(TCSEC - Trusted Computer Security Evaluation Criteria) определят 
конфиденциалността като основна грижа. Нормалният поглед върху актуалната 
информация винаги съдържа аспект на грижа за нейната защита. В 
комуникационните система понякога разпознаването на това как се обменя 
информацията е също толкова важно като разпознаването на това какво се 
обменя. Честотата и обема на комуникациите също могат да бъдат чувствителни 
като източник на информация. Например, увеличен трафик съобщения може да 
посочи предстояща съвместна дейност или увеличаване на трафика между две 
финансови структури може да подскаже за големи финансови трансфери. 
    Друг аспект на уточняването е установяване на политика за контрол на 
разпространението на информация, т.е. да се определи каква информация 
трябва да се поддържа за потребителите със свободен достъп и каква 
информация - с контролиран достъп. Политиката на контрол на достъпа може да 
съдържа различни атрибути: 

- атрибути на потребителя (като лична идентичност или служебна 
характеристика); 

- атрибути на информацията, до която се осъществява достъп (ниво на 
класификация, номер на документа, източник на информация); 

- атрибути на средата или контекста на системата (астрономическо време, статус 
и пр.). 
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Корпоративни политики за информационна  сигурност (3) 
 Във всяка система трябва да се оцени циркулиращата информация, за да с вземе 

решение относно контрола на достъпа. Като цяло, политиките специфицират 

отношенията на двойките „субект-обект” и атрибутите на тези отношения в различни 

контексти. Някои атрибути могат да подкрепят много политики (например, за 

идентифициране на потребителя), докато други имат  връзка само със една 

специфична политика (например, източникът на документа могат да бъде използвани 

за подпомагане на системата за събиране на данни). Най-често използваните атрибути 

са разделени в пет основни категории: характеристики на потребителя, характеристики 

на обекта, външно състояние, съдържание на данните,  контекст на атрибутите. 

Управлението на корпорацията следва да приеме документ, които да съдържа 

точни указания относно: 

1. Дефиниция на информационната сигурност, общите й цели и обхвата и важността на 

сигурността като ключов механизъм при създаването, обработката съхраняването и 

обмена на информация; 

2. Изложение на намеренията на ръководството да поддържа целите и принципите на 

информационната сигурност в съответствие с бизнес-стратегията и целите на 

организацията ; 

3. Рамка за определяне на контролните обекти и начините на контрол, включително и 

структурата на оценка на риска и управление на риска; 

4. Кратко обяснение на политиките за сигурност, принципите, стандартите и 

изискванията, които са от особено значение за организацията, включително: 
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Корпоративни политики за информационна  сигурност (4) 
а) спазване на законодателните, нормативните и договорните изисквания; 

б) образование и обучениев областта на сигурността, както и изискванията за 

повишаване на информираността; 

в) осигуряване управление на непрекъснатостта на бизнес-процесите; 

г) последиците от нарушения на политиките за информационна сигурност; 
5. Определяне на общи и специфични отговорности за управление на 
информационната сигурност, включително докладване на компютърни 
инциденти; 
6. Препратки към документи, които допълват политиките, напр. по-подробни 
политики и процедури за сигурност за специфични информационни системи или 
правила за сигурност, с които потребителите на системите трябва да се 
съобразяват. 
   Утвърдените политики за информационна сигурност, следва да бъдат 
съобщени на потребителите в цялата организация в подходяща форма, която е 
уместна, достъпна и разбираема за всички видове персонал. 
    Политиките по сигурността на информацията следва да бъдат преразглеждани 
през планирани интервали или ако възникнат значителни промени, което 
осигурява тяхната непрекъсваема достатъчност, адекватност и ефективност. 
    Политиката за информационна сигурност трябва да има един собственик, 
който е установил управленските отговорности за разработване, преглед и 
оценка. Прегледите следва да включват оценка на възможностите за 
подобряване на политиките и подход за тизи промени в отговор на промени в 
организационната среда, обстоятелствата на бизнеса, правните условия или 
техническата среда. При прегледите на политиките за информационна сигурност 
следва да се вземат предвид резултатите от предидущите прегледи. Трябва да 
бъдат определени процедури за управление на прегледите, включително график, 
отговорници по отделните етапи и пр. 
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Корпоративни политики за информационна  сигурност (5) 
      При разработването на методологията на прегледа ръководството трябва 
да включи в него следната основна информация: 
а) обратна връзка от заинтересованите страни; 
б) резултатите от независими анкети; 
в) състоянието на превантивни и коригиращи действия; 
г) резултатите от предишни прегледи от ръководството; 
д) оценки на процеса на изпълнение и спазване на политиките за 
информационна сигурност; 
е) промени, които биха могли да повлияят на подхода на организацията за 
управление на информационната сигурност, включително и промени в 
организационната среда, бизнес-обстоятелствата, наличните ресурси, на 
договорните, регулаторни и правни условия или на техническа среда; 
ж) тенденциите, свързани с заплахи и уязвимости; 
з) съобщения за инциденти по сигурността на информацията; 
и) препоръки, направени от съответни компетентни органи. 
      
     Резултатът от вътрешния преглед на ръководството трябва да включва 
всички решения и действия, свързани с: 
а) подобряване на подхода на организацията за управление на 
информационната сигурност и нейните процеси; 
б) подобряване на контролните цели и контролните механизми; 
в) подобряване в разпределението на ресурси и / или отговорности. 
     
   Всички резултати от вътрешния на прегледа на ръководството трябва да 
бъдат записвани и съхранявани. 
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Обхват на държавната политика 

     Съгласно “Наръчника на ITU за национална самооценка по 

киберсигурност” държавната политика включва  

преди всичко: 

1. Определяне на водеща институция 

2. Идентифициране на основните организации с опре- 

делена роля в киберсигурността 

3. Определяне на водещи личности или звена в основ- 

ните организации  

4. Формулиране на националната политика 

5. Формулиране на механизмите за координация 

6. Изграждане на национален център за действие при 

инциденти в сигурността (N-CSIRT) 

7. Установяване на интегриран процес за управление  

на риска 

8. Установяване процес на оценки и самооценки 

9. Установяване сътрудничество с частния сектор 

10. Национална кампания за обучение по киберсигурност   
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Разработка на държавната политика в областта на 

мрежовата и информационна сигурност 

     В глава трета на Наредбата за общите изисквания за оперативна 
съвместимост и информационна сигурност (както и в 13-те приложения към 
наредбата) е формулирана както политиката, така и конкретните изисквания 
към мрежовата и информационна сигурност на системите на 
административните органи. Основа за разработката са: 

        - Наръчника на ITU за национална самооценка по кибер-сигурност”; 

        - международните стандарти ISO/IEC 270ХХ, ISO / IEC 15408-2 (Common 
Criteria), както и препоръките Х.800 и Х.805 на ITU; 

        - разработката на IBM-България “Security Аrchitecture” в рамките на 
PHARE-проект за българската администрация; 

        - препоръките на ENISA.  
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Основни принципи на държавната политика (1) 

       При формулирането на държавната политика са използвани  

следните основни принципи: 

    а) „Минимална привилегия” – концепция, при която се ограничава  

достъпа само до ресурси, които са необходими за изпълняване на  

одобрените функции. Определен ползвател или процес трябва да  

има само такива права, които са необходими за изпълняване на  

конкретната задача;   

    б) „Дълбока отбрана” – концепция при която се поверява защитата  

на повече от един компонент или механизъм, осигуряващ  

сигурността по начин, че невъзможността на един компонент или  

механизъм да ограничи атаката да не  доведе до компрометиране на 

общата защита;   

    в) „Точка на запушване” – концепция, при която се принуждават лица,  

извършващи интервенции да използват тесен канал за достъп, който  

позволява действията да бъдат наблюдавани и контролирани. Обикновено  

се прилага на входа и изхода на т.нар. „Демилитаризираните зони” (”DMZ”);  

    г) „Най-слабо звено” – концепция, при която се наблюдават и елиминират  

звената с най-слаба устойчивост на интервенции или  с наличие на  

възможност за проникване. 
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Основни принципи на държавната политика (2) 

     д) „Позиция на безопасно спиране” – концепция, при която  

системите трябва да преустановяват работа безопасно и да се  

предотврати възможността при неочакваното преустановяване на  

работа на една система да се осигури достъп на лицата, извършващи 

интервенции до системата;  

     е) „Универсално участие” – концепция, при която всички звена на  

системата следят за сигурността при наличие на разпределение на  

функциите за това, което ограничава възможността на лицата,  

Извършващи интервенции да се възползват от липсата на защитна  

активност от конкретно звено;    

     ж) „Разнообразие на защитата” – концепция ,при която не се  

разчита само на една система или приложение за сигурност,  

независимо от това колко надеждни или изчерпателни са те.  

     з) „Простота” – концепция, при която се осигурява поддържането 

на опростена обща среда, за която се осигурява по-лесно защита  

срещу интервенции;   
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Основни принципи на държавната политика (3) 

           и) „Фрагментиране” – концепция, при която се осигурява  

свеждане до минимум на възможните вредни последици върху една  

информационна система чрез фрагментиране на максимален брой  

отделни единици. По този начин се ограничава възможността за  

достъп до цялата система в случай на проникване в изолирана  

единица.  

           к) „Защита срещу вътрешни и външни заплахи” – концепция,  

при която се въвеждат правила за потребителите за недопускане на  

действия на служителите, които да осигуряват възможност за  

интервенции. Такива правила могат да бъдат правила за  

управление на съдържанието, допълнителни нива за  

идентификация, регистрация за достъп до критични  

информационни активи и др.  
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Отговорност за провеждане на 

държавната политика 

      Съгласно Наредбата за общите изисквания за оперативна  

съвместимост и информационна сигурност: 

• ръководителите на администрациите отговарят пряко за 
мрежовата и информационна сигурност в администрациите; 

• ръководителите на администрациите разработват и 
утвърждават вътрешни правила за мрежовата и информационна 
сигурност на техните информационни системи и за видовете 
информационен обмен, който се извършва между тях; 

• вътрешните правила се изграждат по модела на „Системи за 
управление на информационната сигурност” регламентиран с 
изискванията на международния стандарт ISO 27001:2005 и в 
съответствие с изискванията на наредбата; 

• ръководителите на администрациите издават заповеди за 
разпределение на отговорностите на своите служители за 
гарантиране на мрежовата и информационна сигурност на 
използваните информационни системи. 
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Общи изисквания към мрежовата и 

информационна сигурност 

       Политиките за мрежова и информационна сигурност, изразени в  

Наредбата,  предвиждат следните средства за тяхното постигане: 

а) нормативни мерки за постигане на мрежова и информационна сигурност; 

б) административни мерки (заповеди и други действия на ръководството); 

в) процедурни мерки (мерки за сигурност, насочени към персонала); 

г) технологични (програмно-технически) мерки. 

       Раздели: 

1. Оценка на риска; 

2. Защита срещу достъп от трети страни; 

3. Управление на информационните активи, класификация и контрол; 

4. Управление на комуникациите и експлоатационните процеси; 

5. Защита срещу нежелан софтуер; 

6. Управление на достъпа на участниците в електронния обмен; 

7. Мониторинг; 

8. Физическа сигурност и защита на околната среда; 

9. Управление на инциденти и  

10. Сигурност на персонала. 
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Организация на мрежовата и информационна 

сигурност на две нива 
        1. Централно ниво: 

         1.1. Правителствен център за действие при инциденти в 
компютърната сигурност (Gov-СSIRТ), изграден със съдействието на 
ENISA и CERT-Унгария; 

         1.2. Мерки за мрежова сигурност в Националната единна 
съобщителна мрежа (НЕСМ) 

         1.3. Единна среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД); 

         1.4. Обща политика по изграждане на виртуални “Disaster 
Recovery”-центрове; 

         1.5. Съвет по мрежова и информационна сигурност на инф. 
системи на административните органи; 

         1.6. Звено за планов и текущ контрол на мрежовата и 
информационна сигурност към МТИТС.  

                 2. Ниво “Административен орган” – въз основа на: 

          2.1. Вътрешни правила по модела на „Системи за управление на 
информационната сигурност”, регламентиран от ISO 27001:2005; 

          2.2. Сертификация на административните информационни системи 
в съответствие с глава шеста от Наредбата 



Дисциплина “Системи за сигурност” 

  ПГ по Компютърни Технологии и Системи - Правец 

Взаимодействие на елементите на управлението 

на информационната сигурност 
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