
КиберСИГУРНИ ли сте? 
Всички сме свидетели и пряко замесени в ерата на дигиталната трансформация. Но както 
всяко нещо, така и новите технологии си имат цена и тя е нарастващите опасности от 
кибератаки.  
  
Какво всъщност представляват кибератаките за една организация? 
  
Можем да ги разглеждаме в три основни направления в зависимост от използваните 
методи за извършване на 
зловредното действие 
спрямо дигиталната среда 
на една организация и 
целите, които преследват:  

1. BPC атаки или иначе 
казано атаки, целящи 
компрометирането на 
бизнес процеси. 
Компрометирането 
на бизнес процеси се 
извършва чрез 
овладяването на 
критични системи или 
инфраструктура, 
обслужваща тези процеси. Пример за това, с какъвто сме се сблъсквали в нашата 
практика от разследването на киберинциденти, е случай, в който атакуващите успяват 
да овладеят e-mail акаунт, да "подслушват" фирмената кореспонденция и да 
изпращат подправени документи на контрагенти на организацията.  

2. BEC атаки или атаки, компрометиращи фирмената електронна поща. Тук влизат 
всички форми на социалното инженерство, които чрез манипулация на потребителите 
целят да доведат до действие, което да дискредитира сигурността в организацията. 
Масово популярното име на тези атаки в phishing, а най-специфичното при тях - което 
ги прави и толкова опасни - е, че използвайки методи за измама и манипулация 
успяват да избегнат всички защитни системи на организацията, достигайки съвсем 
легитимно до потребителите, понеже мейлите не съдържат в себе си заразено 
съдържание.  

3. Таргетирани атаки - както самото име подсказва, тези атаки преследват точно 
определена цел, изразяваща се в проникване в системите на организацията и 
достигането до определено съдържание и чувствителна информация, включително 
лични данни, информация, предмет на интелектуална собственост и авторско право 
и данни за отношения с контрагенти.  

  
И ако на пръв поглед заплахите от новата дигитална среда, в която всички живеем и 
работим, изглеждат толкова сериозни, идва момента, в който всички ние трябва да 
помислим за защитата и превенцията срещу тази заплаха. 
  



 
  
Тъй като естеството на 
киберзаплахите е достатъчно 
комплексно, и защитата и 
превенцията срещу кибер  атаки е 
въпрос не само на имплементиране 
на определени решения, или пък на 
извършване на определени услуги, а 
трябва да се разглежда в няколко 
различни измерения и по този начин 
да се изгражда стратегията за 
сигурност.  
  
Образно можем да разглеждаме защитата като четири слоя, всеки от които е еднакво 
важен и с висок приоритет за организациите.  

1. Gateway защита - както името само подсказва това е защитата на всички точки, през 
които тече информацията: към и от организацията. Това може да се приеме като 
първата фронтова линия на защитата, тази която се сблъсква с всичко зловредно, 
което може да попадне в системите, инфраструктурата и компютрите на 
организацията: вируси, спам, malware; a също така и изходящия контрол на 
чувствителна информация, която може да "изтече" навън в резултат на зловредно 
действие.  
Основните "оръжия" на тази първа линия от отбраната са всички видове защитни 
системи от типа на Firewall и Gateway, DLP (Data Leakage Protection) системи, 
филтриращи изходящия трафик за нерегламентирано изтичане на информация, 
системите за криптиране на критични данни и тяхното архивиране.  

2. Слой, осигуряващ устойчивост и гъвкавост: Този слой, ако се придържаме към 
военната метафора, е тила на защитата или резервните сили, които да осигурят 
стабилност на процесите и гъвкавост на системите. Иначе казано двойно резервиране 
на най-критичните системи и подсигуряване на копия от данните в реално време на 
независима локация (например в "облака"), което да гарантира, че дори при 
настъпване на кибер инцидент (или пък случайно спиране на система) бизнес 
процесите, които обслужват няма да спрат и няма да бъдат загубени данни, което да 
попречи на нормалното протичане на бизнес операциите.  

3. Ниво на API защита - в тозси слой са всички решения, които на базата на най-новите 
технологии осигуряват защита дори и срещи заплахи, които заобикалят защитата от 
първия слой. Това са решения, които чрез изкуствен интелект (AI) и Machine learning 
се самообучават да разпознават зловредния трафик дори и той да не съдържа в себе 
си вируси или линкове към заразени сайтове. С други думи системите се обучават 
сами какви са обичайните модели за обмен на информация (мейли, документи, 
честота с която се обменят и т.н.) и така успяват да идентифицират всеки трафик, 
който не отговаря на тези изградени с времето модели. Средствата за защита от това 
ниво (или слой) осигуряват и предотвратяването на най-сериозната опасност за една 
организация - овладяването на определен акаунт (или т. нар. AOT - Account overtake). 
 



  

4. Проверка на сигурността и информираност на потребителите. Ако останалите 
слоеве от този илюстративен модел на защитата включват конкретни средства, то 
този обхваща всичко по отношение на проверката на нивото на защита на 
организацията и оценката на риска, която от своя страна служи като отправна точка 
за подсигуряването на системите и инфраструктурата. Освен това, освен 
техническата защита срещу киберзаплахи изключително важни са и всички 
превантивни мерки по отношение на самите служители на организацията, тъй като 
във всяка една система най-уязвимия фактор е човешкия. Това се постига чрез 
провеждане на регулярни тестове пробиви и за социално инженерство, които 
репликират кибератаки, но в контролирана среда, а резултатите от тестовете за 
социално инженерство в последствие се използват като база обучения на 
потребителите за повишаване на информираността им как да се предпазват от такива 
заплахи, а от там да предпазват и самата организация.  

  
Разглеждайки в тяхната цялостност 
киберзаплахите и защитата срещу тях 
заключението е, че има два пътя за действие: 
проактивен и реактивен. Проактивния включва 
всички слоеве в модела на защитата и най-
вече регулярните одити и оценка на риска; 
реактивния от друга страна следва събитията 
и включва разследването на вече настъпили 
кибер инциденти. 


