
инж. Чавдар Пенков 

АКИС 



Директорът на дирекция “Сигурност  на 
информацията” в МО е поел отговорността 

за изтичане на секретна информация! 
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 Всички помним удърът и срутването на информационните 
електронни мрежи на Естония, продължило повече от две 
седмици през май 2007 г.; 

 Хакерската атака по държавната мрежа на Грузия преди 
войната й с Русия 2008 г.; 

 Опити за проникване в откритите и секретни мрежи на 
НАТО и ЕС има постоянно, изразяващи се в нарушени WEB 
страници, изписани лозунги на различни организации, опити 
за проникване с троянски коне за извличане на информация 
или за заразяване с разрушителни вируси. 
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 11 October 2010 – “Компютърният червей Stuxnet е открит в 
софтуерните системи, разработени от Siemens, за контрол и управление 
на процесите в ядрената централа в Бушер-Иран”. 
 7 March 2011 – “Френското министерство на икономиката и 
финансите е потвърдило, че е било подложено на хакерски атаки от 
декември 2010 г., като обект на атаките са били документи за срещата 
на страните от G20, ползвани от управлението на френската хазна. 
Повече от 150 министерски компютъра са били хакнати и голям брой 
документи са били свалени. Не са били определени авторите на атаката, 
но е било проследено, че информацията е била насочена към китайски 
сайтове”. 
 2 May 2011 – “Компанията Sony е съобщила за проникване на хакери в 
базата данни на компанията, попълнена с персонални данни на над 25 
мил. потребители на on-line игри. Откраднати са над 23 хил. акаунта на 
кредитни карти”. 
 21 May 2011 – “Изключително силна атака в мрежата на Lockheed 
Martin, основния доставчик на въоръжение за Пентагона”. 
 Декември 2011 г. – “ГДБОП разкри престъпна група, източила повече от 
70 милиони от банкови сметки на лица и фирми с фалшиви документи”. 
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Такива са случаите на : 
 

-изтичане на информация  

  от Държавния департамент на САЩ – Wikileeks;  

или 

-  у нас публикациите на разговори по телефона 
между министър Дянков и шефа на митниците 
Вальо Танов.   
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Според Microsoft Security Intelligence (за 2010): 

Вируси – 57 %;  

Троянски коне – 28 %;  

Нежелан software  - 10 %; 

Червеи - 2 %;  

Програми за сваляне на пароли и  
прихващане на информация - 2 %;  

Използване на задни врати - 1 %; 
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Според НАТО 

Cyber Space 

Цифрово пространство, развивано в компютрите и РС мрежите, в което хора и 

компютри си взаимодействат и в което са включени всички аспекти на on-line 

дейостите. 

Cyber War 

Акции, предприемани да се достигне целта, чрез въздействие и контрол върху 

информацията, компютърните процеси и информационните системи на противника 

и да се защитят собствените информации, кампютърни процесите и 

информационните системи. 

Cyber attack 

Форма на кибернетична война, независимо да ли е комбинирана или не с физическа 

атака, която е насочена да разруши зависимите от информация системи на 

противника. 

Cyber Defence 

Прилагане на технически и юридически мерки за сигурност за всеобща защита на 

Cyber Space и конкретно на компонентите на неговата критична инфраструктура, 

които трябва да бъдата идентифицирани на основата на анализ на риска. Прилагане 

на мерки за сигурност (възможности, механизми, процедури) за защита на 

инфраструктурни компоненти на КИС, срещу кибернетични атаки. 
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Cyber Terrorism 

Кибернетична атака, използваща или експлоатираща компютри или 

комуникационна мрежа, за да предизвика значителни разрушения или 

прекъсвания, които предизвикват страх или сплашват обществото с 

идеологическа цел.  

 

Информационни системи от критична важност за НАТО 

Това са системи за обработка на данни и поддържащи системи и ресурси, които 

осигуряват безпрепятствено функционирането на системи, собственост и 

опериращи за НАТО и тези национални системи, които спомагат за 

неразрушимите консултации м/у съюзниците и които поддържат обмен на 

разузнавателна информация, изработването на решения и подготовката и 

изпълнение на мисиите на НАТО. 

 

Защитена комуникационна система 

Включва защитените комуникационни системи на НАТО и съюзниците, които 

поддържат критичната система. 
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Разработена и приета е Национална стратегия за сигурност на 
информационните мрежи; 

Създадено е координиращо и контролиращо Звено за 
сигурност на информационните мрежи, пряко подчинено на 
президента; 

Разработена е Стратегията за криптографска 
взаимосвързаност, чиито основни насоки са: 

-- споделяне на информацията с широка мрежа от съюзници, 
партньори и неправителствени организации;  

-- необходимо е разработване решения за защита, на базата на 
публични стандарти, протоколи, алгоритми и режими;  

-- използване на алгоритми тип “А” за стратегическо ниво и 
серия “В” за тактическо ниво). 
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Приета е Стратегията за национално криптографска 
взаимосвързаност, чиито основни насоки са:  

- оценяване необходимостта от гъвкави решения; 

- намиране на решения, базирани на публични стандарти 
и използване на конфигурационен хардуер; 

- криптографската защита се осъществява с достиженията 
на фамилия крипто устройства с алгоритъм тип “А”. 
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Приета е Стратегията за кибернетична отбрана, в която е отразена 
правителствената политика по Information Assurance. Според 
Стратегията Интернет се счита за критична инфраструктура.  
 

Създадена е нова Агенция по Information Assurance, на пряко 
подчинение на Генералния секретар по отбраната, който от своя 
страна е пряко подчинен на Премиера.  

Основни дейности на Агенцията:  

--  осигурява национална организация на ІА;  

--  ръководство на гражданските служби по ІА;  

-- фокусиране към кибернетичната отбрана и анализ на заплахите, 
към отделянето на географски неограничени и комплексни заплахи.  

-- наблюдава мрежите на МО, както и входно изходните точки на 
всички критични мрежи в държавата. 
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 Държавните и военните структури на всяка държава-членка да имат  
установени РС мрежи; 

 Да е изградена Национална Структура за поемане на отговорност и 
решаване на технически и оперативни дейности по CD, като 
участниците в тази структура: 
• Да имат опит в подготовката и изпълнението на национални и военни 
учения по CD; 
• Да могат да общуват със структурите на NATO по защитен електронен 
път за обмен на информация на ниво „Секретно”; 

 Да се създаде национална Група за реагиране на критични ситуации 
по РС мрежите; 

 Да се приеме документ с ясно описани Процесите на взаимодействие 
между участващите в CD; 

 Да се разработи документ и се разпише Технология за вземане и 
прилагане на стратегически решения по CD; 

 Да се провеждат адекватни тренировки и обучение по CD. 
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