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СЪДЪРЖАНИЕ:

Ако някога киберсигурността е

Това разбиране обаче е много по-

била чисто технологичен проблем,

лесно да бъде декларирано, откол-

то засилената дигитализация на

кото превърнато в основа на ус-

отношенията, предизвикана от

пешна стратегия, тъй като, от

пандемията от Covid-19 през по-

една страна, киберсигурността

следните две години, превърна

изисква комплексен подход, който

сблъсъка между защитници и на-

обхваща всички нива на една орга-

падатели на това поле във въпрос

низация, а от друга – недостигът

на оцеляване на бизнеса. За да от-

на специалисти в сферата в глоба-

говорят подобаващо на проме-

лен мащаб е сериозен и тази тен-

нената среда, в която оперират,

денция се очаква да се затвърди

организациите трябва да превър-

през следващите години.

нат информационната сигурност
в неразделна част от своята кул-

Как тогава трябва да подходят

тура. Въвеждането на политики

организациите в тази усложня-

и правила за сигурност трябва да

ваща се ситуация? Какви са ос-

върви ръка за ръка с имплемента-

новните киберзаплахи пред тях?

цията на технологични инстру-

Кои са основните вектори на

менти. Бизнес

ръководителите

атака? Какво е тест за прониква-

пък трябва да осъзнаят, че устой-

не и как той повишава защитни-

чивото развитие на техните ком-

те им способности? Как може да

пании до голяма степен зависи от

бъде решен проблемът с недос-

разбирането, че инвестициите в

тига на квалифициран талант в

киберсигурност не са просто до-

сферата на киберсигурността?

пълнителен разход, а въпрос на

Следващите

бъдеще.

отговори на всички тези въпроси!
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ИМА ЛИ ВАКСИНА ЗА КИБЕРПАНДЕМИЯТА
Общият скок на кибератаките през последните две години се изчислява на 600%

ситуации обикновено сигурността

болници, НПО, училища, държавни

отива на заден план, тъй като ста-

агенции, компании - без значение от

ва дума за оцеляване на основния

тяхната големина или географския

бизнес”, коментира Борис Гонча-

регион, в който оперират”, обяс-

ров, Chief Strategy Officer на компа-

нява Борис Гончаров и акцентира,

нията за киберсигурност Amatas.

че рансъмуер атаките отдавна се

Само шест месеца след началото

а в своя доклад Threat Landscape

на пандемията в САЩ статисти-

2020 от ENISA предупреждават:

Основните

па-

га. “Те могат да бъдат поръчани или

ката на Дивизията за разследва-

“Кибератаките стават все по-

раметри на терена на кибер-

закупени и всеки желаещ може да

не на киберпрестъпления на ФБР

сложни, целенасочени, широкораз-

сигурността

участва в такъв тип схема. Кибер-

е недвусмислена – в страната се

пространени

съмуер

и

неоткриваеми”.

предлагат като продукт или услувлошаващи
са

атаките,

два

се
–

ран-

свързани

с

престъпността се подчинява на

извършват по над 4000 атаки на

криптиране на информацията и

същите правила, на които се подчи-

ден, което е ръст от 400% към

искане на откуп за декриптиране-

нява и бизнесът – има продукт или

онзи момент. Очакванията са про-

то й, и социалното инженерство.

услуга, която може да носи приходи,

блемите пред киберсигурността
да продължат да се задълбочават.
И те се оправдават – в края на
годината докладът 2020 Internet
Crime Report на Бюрото отчита
69.4% ръст на интернет престъпленията в сравнение с 2019 г.

и тя се движи от търсенето. Щом
Киберпрестъпността се подчинява
на същите правила, на които се
подчинява и бизнесът – има продукт
или услуга, която може да носи приходи,
и тя се движи от търсенето. Щом
търсенето се увеличава, увеличава се и
предлагането.

Ситуацията в Европа не е по-различна. От Агенцията за кибер-

“За съжаление ние сме в кибер панде-

сигурност на ЕС (ENISA) са кате-

мия от много време и ваксини не са

горични – през 2020 г. има двоен

открити. Ковид пандемията доведе

ръст на атаките срещу критични

до влошаване на ситуацията, кое-

сектори. По отношение на бизнеса,

то беше неизбежно по много причи-

в различните индустрии числата

ни, една от които е тази насилена

варират, но общият скок на кибе-

дигитализация. Много компании

ратаките се изчислява на около

не бяха готови и нямаха предста-

600%. Двойно е повишението и по

ва как да се защитят в тази нова

отношение на щетите при пробив

атмосфера и им се наложи много

в

бързо да взимат решения. В такива

информационната
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сигурност,

“Атаките от типа фишинг и со-

търсенето се увеличава, увелича-

циално

насочени

ва се и предлагането. Работи се и

директно към хората, нараснаха

в посока повишаване на потреби-

неимоверно. Същото важи за ран-

телското доверие, което означава,

съмуер атаките. В единия случай

че се повишава качеството. Ниво-

говорим за увеличение в пъти в

то на поддръжка на някои от тези

глобален мащаб, като трябва да се

продукти дори надхвърля това на

знае, че те са насочени към орга-

официалните платформи на класи-

низации от всякакъв тип - банки,

ческите големи компании.”

инженерство,
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ната загуба при пробив в сигурнос-

се вземат решения, да се заделят

тта в глобален мащаб възлиза на

необходимите ресурси, да се при-

3.86 милиона долара. В същото вре-

оритизират и управляват ини-

В същото време, притиснати от

ме едва 16% от управляващите ме-

циативите, които ефективно да

обстоятелствата,

компаниите

ниджъри в изследване на водещата

намалят риска за организацията.

често оставят на заден план ки-

анализаторска компания McKinsey

Киберсигурността дава отговор

берсигурността по една или дру-

& Company за 2021 г. казват, че ръ-

на въпроса искаме ли да съществу-

га причина – едни, защото гле-

ководените от тях организации са

ваме като компания в бъдещето.

дат на нея като на допълнителен

добре подготвени за рисковете в

Нито една компания, която използ-

разход, и други – заради липса на

киберпространството.

ва дигитални технологии, няма как

Въпрос на приоритет

достатъчно информация за реалните измерения на проблема.
“Ковид пандемията даде до го-

да оцелее, ако не мисли за информа-

Киберсигурността
като култура

ляма степен отговор и на въпро-
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ционната сигурност стратегически. Който счита, че може да игнорира този проблем, е обречен рано
или късно да се сблъска челно с него”,

сите около отношението към

За да отговорят на предизвика-

киберсигурността. Хората имат

телствата, поставяни от ви-

различна перцепция за това какво

сокотехнологичните

е риск и взимат решения на тази

групи

категоричен е Борис Гончаров.

престъпни

И тъй като всяка организация ми-

киберпространството,

сли за себе си в бъдеще време, той

база. Ако тези решения се опи-

организациите трябва да въз-

подчертава: “Когато мислим за

рат на научни факти и анализ на

приемат киберсигурността като

стратегическите си цели, е задъл-

данни, резултатите са в посока

част от своята корпоративна

жително да бъдат съобразени и

ефективно намаляване на риска.

култура. Грижата за дигиталното

свързани с цели по информационна

Но за съжаление в повечето случаи

аз на всеки един потребител е от

сигурност. На всяка поставена биз-

се взимат решения, продиктува-

изключителна важност, без значе-

нес цел трябва да има реципрочна

ни от друг тип фактори – обик-

ние на какво ниво в организацията

такава по отношение на осигуря-

новено на субективното усеща-

функционира той. “Организациите

ването на нейната реализация, в

не какво е риск и доколко човек се

трябва да гледат на киберсигур-

контекста на информационната

чувства застрашен – а това води

ността като на част от бизнеса, а

сигурност. За да е устойчив един

до грешки, които струват скъпо”,

не като пречка и допълнителен раз-

бизнес ход, той трябва да бъде си-

обръща внимание Борис Гончаров.

ход. Информационната сигурност

гурен и да не излага на риск данните

е преди всичко бизнес проблем, а не

на партньори и клиенти. Ако това

И фактите потвърждават това –

толкова технически. Когато това

се случи, и най-добрата бизнес идея

според анализаторите на IBM сред-

разбиране е налице, вече могат да

се разпада на нули без единици.”

в
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ВРАГ ЗАД ПОРТИТЕ
Пенетрейшън тестовете помагат на компаниите не само да разкрият
уязвимостите в своите системи, но и да разберат до какво могат да доведат те.

В древността и Средновековието

заплахите – много по-разнопосочни

обичайно за успеха на една военна

и комплексни. Едно от основните

кампания се съди от завземането

оръжия, което би могло да наклони

на някоя ключова крепост или съ-

везните в тяхна полза, е пенетрей-

ответно неуспешната й обсада.

шън тестът (Penetration test) - ме-

Твърдините обаче се изграждали на

тод за оценка на сигурността на

труднодостъпни места и при сери-

компютърни системи и мрежи чрез

озна съпротива нападателите рис-

симулиране на атаки от злонамере-

кували да претърпят значителни

ни външни или вътрешни на органи-

загуби. Затова в много случаи разли-

зацията лица.

ката между успешната и неуспешната кампания давало знанието за
скритите уязвимости на отбранителните съоръжения.
С дигитализацията на обществените отношения и бизнеса през
последното десетилетие компа-

Пенетрейшън тестът (Penetration
test) е метод за оценка на
сигурността на компютърни системи
и мрежи чрез симулиране на атаки от
злонамерени външни или вътрешни на
организацията лица.

ниите често се оказват в ролята
на едновремешните защитници по

“Тази дейност се фокусира върху от-

отношение на информационната

криването на определен тип уязви-

сигурност – подложени на посто-

мости и слабости в дадена система

янна обсада от многоброен и добре

или мрежа, както и върху анализа

въоръжен противник. За разлика

на възможностите те да бъдат

от тях обаче периметърът, който

използвани с определена цел и ка-

трябва да защитават съвременни-

къв би бил ефектът от това върху

те бранители в дигиталното прос-

целостта, конфиденциалността и

транство, е значително по-голям, а

наличността на информацията и
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Оценката на уязвимостите не е достатъчна

рисковете за организацията. Това е

блеми, който обхващат пенетрей-

сложна задача, която влиза в детай-

шън тестовете, обаче превръщат

лите на тестваната технология,

този тип услуги в сложни за изпъл-

Най-често правената грешка е по-

ни могат да бъдат достигнати и

а успехът й зависи конкретно от

нение, а повърхностният подход към

ставянето на знак за равенство

какво би означавало това за дей-

възможностите на човека, който

тях засилва киберрисковете пред

между оценката на уязвимостите

ността на организацията. Този

я извършва”, обяснява инструкто-

организациите.на въпроса искаме ли

и пенетрейшън тестовете. “Чес-

комплексен поглед може да бъде

рът по информационна сигурност

да съществуваме като компания в

то пенетрейшън тестовете се

постигнат единствено чрез пе-

и Chief Strategy Officer на компания-

бъдещето. Нито една компания, коя-

бъркат с различни видове анализи

нетрейшън тест. “При него могат

та за киберсигурност Amatas Борис

то използва дигитални технологии,

на сигурността като оценката на

да се открият уязвимости, които

Гончаров.

няма как да оцелее, ако не мисли за

уязвимостите. Тя е отделен еле-

сами по себе си не са техническа

информационната сигурност стра-

мент от цялостната стратегия

слабост, а са свързани с начина, по

Според 2021 Penetration Testing Report

тегически. Който счита, че може да

за киберсигурност, като основна-

който се контролират процесите

на американска компания за компю-

игнорира този проблем, е обречен

та й идея е да открие наличието на

и е изградена цялостната система

търна и мрежова сигурност Core

рано или късно да се сблъска челно с

добре познати уязвимости, които

или мрежа. С други думи, един пе-

Security by HelpSystems 74% от ком-

него”, категоричен е Борис Гончаров.

са били идентифицирани вече, има

нетрейшън тест далеч надхвърля

публикувана информация за тях,

елемента на проверка”, категори-

паниите извършват пенетрейшън
тестове във връзка с програми за

И тъй като всяка организация ми-

има разбиране за техните харак-

чен е инструкторът по информа-

управление на уязвимостите, 73%

сли за себе си в бъдеще време, той

теристики и има указания как те

ционна сигурност и обръща спе-

- за измерване на общите нива на

подчертава: “Когато мислим за

да бъдат ограничени. Това е стан-

циално внимание, че използването

сигурност на организацията, а 70% -

стратегическите си цели, е задъл-

дартен процес, който трябва да се

само на автоматизирани инстру-

за да си гарантират съответствие

жително да бъдат съобразени и

случва регулярно и непрекъснато

менти, характерни за процеса по

със законодателните изисквания.

свързани с цели по информационна

в една организация, но не може да

оценка на уязвимостите, заплаш-

Рисковете, които компаниите ис-

сигурност. На всяка поставена биз-

бъде еквивалент на пенетрей-

ва да създаде измамно усещане за

кат да минимализират с помощта

нес цел трябва да има реципрочна

шън теста”, предупреждава Борис

сигурност на една организация,

на този модел, също са разнопосоч-

такава по отношение на осигурява-

Гончаров.

“тъй като те са много далеч от

ни. На първо място респондентите

нето на нейната реализация, в кон-

в изследването поставят неправил-

текста на информационната сигур-

В същото време оценката на уяз-

те по отношение на анализа и раз-

ната конфигурация на мрежи и сис-

ност. За да е устойчив един бизнес

вимостите не дава информация

бирането на голямата картина”.

теми (80%), следвана от фишинг за-

ход, той трябва да бъде сигурен и да

относно това по какъв начин може

плахите (79%), слабите пароли (60%),

не излага на риск данните на парт-

да бъдат използвани открити-

“Едновременно с това има много

неизползваните акаунти (31%) и за-

ньори и клиенти. Ако това се случи, и

те уязвимости, какъв би могъл

хора, които предлагат услуги за

губата или кражбата на устройства

най-добрата бизнес идея се разпада

да бъде последващият ефект от

пенетрейшън тестове, но всъщ-

(29%). Широкият спектър от про-

на нули без единици.”

тяхното използване, какви дан-

ност не разбират технологията,

9

възможностите на специалисти-
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която тестват, нито механиката

от респондентите отговарят,

са на каква база да направят своя

на самия процес по тестване. Те

че някога са имали, но са се отка-

избор на доставчик. От глобална-

използват някакъв инструмент,

зали от тази практика. Попитани

та сертифицираща организация

изпълняват някаква команда, тя

защо нямат подобни звена в орга-

CREST отговарят: “Два от най-ва-

резултира в нещо и то после се

низацията си, цели 36% посочват

жните критерии, които трябва да

представя като крайна оценка.

като основна причина липсата

се вземат предвид, са репутация-

Често подобен тип изпълнения по-

на талант. “Истински завърше-

та и историята на доставчика и

скоро вредят на организациите,

ните специалисти са голяма ряд-

етичното поведение, което той

отколкото да им помагат”, смята

кост като експертиза в глобален

възприема и налага”, а Борис Гонча-

Борис Гончаров.

мащаб. В това поле проблемът с

ров добавя: “Сертификациите са

кадрите е огромен, тъй като въ-

добра изходна точка, но наличие-

Това неминуемо повдига въпро-

просният специалист, за да тест-

то им или липсата им не могат да

са какво трябва да имат предвид

ва една система, трябва да е на-

бъдат основа за оценката на един

организациите при избора на дос-

ясно как функционира тя, какъв е

специалист. Има много хора, кои-

тавчик на услуги за пенетрейшън

технологичният стак, който се

то нямат нито един сертификат,

тестове.

използва, а не просто да разчита

а са много добри специалисти. Те

на някакъв инструмент и да пред-

просто не вярват в сертификаци-

Който го може, го може

стави резултатите от неговата

ята. Това е друг тип мислене. По-

проверка. “Отглеждането” на въ-

важен критерий са предишните

Анализ на водещата изследова-

трешни специалисти винаги е по-

изпълнени проекти върху даден

телска

Cybersecurity

добър вариант, тъй като органи-

тип технология и наличието на

Ventures сочи, че към края на 2021

зациите имат пълен контрол над

обратна връзка от клиенти.”

г. в сферата на киберсигурността

тях, но изграждането на подобна

в глобален мащаб има 3.5 милиона

експертиза изисква години обу-

Но ако при избора на доставчик на

незаети работни места. В това

чение и постоянно повишаване на

услуги за пенетрейшън тестове

число логично попадат и специа-

квалификацията, а в много случаи

винаги ще има множество въпро-

листите в сферата на пенетрей-

ресурсите са ограничени”, комен-

сителни, то няма съмнение, че ако

шън

тира Борис Гончаров.

има нещо по-опасно от враг пред

компания

тестовете.

Според

2021

Penetration Testing Report едва 56%

портите, е врагът зад тях

от компаниите разчитат на въ-

Затова и компаниите често при-

трешни екипи, докато 36% никога

бягват до услугите на трети

не са разполагали с такива, а 8%

страни, сблъсквайки се с въпро-
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РИСКОВЕ, БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИИ –
КОЙ РАЗБИРА ОТ ВСИЧКО
Виртуалният директор по сигурността демократизира
достъпа до високи нива на защита

Информационната сигурност не е

Седемдесет процента от анкети-

технически, а бизнес проблем. Тази

раните организации в специализи-

максима все по-често се превръща

раното изследване на ServiceNow и

в разделителна линия между ус-

Oxford Economics – The Global CISO

пешните и провалените проекти,

Study “How Leading Organizations

а цената на провалите расте с

Respond to Security Threats and Keep

всяка изминала година и придобива

Data Safe” – изпитват трудности

все повече измерения – финансови,

да приоритизират сигналите за

регулаторни, репутационни. В съ-

проблеми със сигурността въз

щото време самото й осъзнаване

основа на важността на атакува-

далеч не е решение на проблемите,

ните данни. Опитите да се отго-

ако то не се превърне в основа на

вори с еднаква сила и приоритет

стратегически модел, който да

на всички заплахи едновременно,

гарантира нейното прилагане на

обясняват анализаторите, може

практика. За да се случи това оба-

да парализира напълно всяка ком-

че, е нужно една организация да

пания. Тук на сцената излиза ди-

разполага с талант, който владее

ректорът по сигурността.

изкуството да управлява риска –
знание, присъщо за хората, които
познават еднакво добре бизнес
процесите и технологичните предизвикателства пред информационната сигурност.

Директорът по
сигурността
излиза на сцената

13

Директорът по сигурността е спойката
между бизнес хората и информационната
сигурност. Той е медиатор и същевременно
отговаря за цялостната стратегия
за управление на информационната
сигурност, за съветите към бизнес
звената и тяхното обучение, както
и за това рискът да бъде управляван
комплексно и цялостно. Ако няма правилно
разбиране за рисковете и то не тръгва от
бизнеса, това неминуемо води до проблеми.

14

изключително

че установените нарушения не се

Но и това не е достатъчно. За да

циалист – виртуален директор по

важна, тъй като тя е връзката

адресират в достатъчна степен

бъде наистина успешен, директо-

сигурността. Това означава орга-

между бизнеса и информационна-

от техните организации.

рът по сигурността трябва да

низацията да погледне от гледна

може да управлява промените и да

точка на изискванията за длъж-

възпитава и налага организационна

ността, на дейностите, които

“Тази

позиция

е

та сигурност. Без нея фокусът
се измества към технологиите и

От всичко по много

се получава така, че различен тип

Многобройните и комплексни изи-

култура по отношение на инфор-

трябва да бъдат изпълнявани, и те

ИТ специалисти се опитват да

сквания, които трябва да покрива

мационната сигурност, което сте-

да бъдат дистрибутирани спря-

решат проблемите предимно на

един директор по сигурността,

снява до голяма степен кръга от

мо някакъв екип от специалисти,

технологично и продуктово ниво

превръщат откриването на подхо-

специалисти, които могат да вля-

които разполагат с нужната екс-

– имплементират се различни ин-

дящ талант в изключително сложна

зат безпроблемно в тази роля.

пертиза. Това е своеобразен аут-

струменти, но това не решава

задача. “Един подобен специалист

предизвикателствата пред бизнес

трябва да е наясно с бизнеса – как

рисковете”, обяснява Борис Гонча-

функционира

ров, Chief Strategy Officer в компани-

детайли, какви са процесите, как

ята за информационна сигурност

сорсинг на сигурността, който

Виртуалният директор
като решение

се ползва от колективния опит,

протичат, какви са бизнес цели-

В тази ситуация пред компаниите

компании. Тук скритата полза идва

Amatas. И добавя: “Директорът по

те ѝ и как смята да ги реализира,

има няколко възможности. На пър-

от това, че този човек или група

сигурността е спойката между

какви са нейните стратегически

во място, те могат да инвести-

от хора работят с множество ор-

бизнес хората и информационната

хоризонти. Също така трябва да е

рат в създаването на вътрешен

ганизации и постоянно решават

сигурност. Той е медиатор и съще-

наясно как организацията се разви-

специалист. За изграждането на

различни казуси. Получава се едно

временно отговаря за цялостната

ва във финансово отношение. Това

всички тези качества у един човек

натрупване на знания, което няма

стратегия за управление на инфор-

са бизнес умения от най-висок поря-

обаче са нужни години и сериозни

как да се случи в друг тип компа-

мационната сигурност, за съвети-

дък, които се придобиват с опит, а

инвестиции, а огромното търсе-

нии”, категоричен е Борис Гончаров.

те към бизнес звената и тяхното

не само с теория. От друга страна,

не на подобни кадри поставя на

обучение, както и за това рискът

са нужни технически умения, защо-

дневен ред и проблема със запазва-

По думите му всяко едно дейст-

да бъде управляван комплексно и

то няма как някой да съветва хора-

нето на вече изградения талант.

вие в посока дигитална трансфор-

цялостно. Ако няма правилно разби-

та по теми, които сам не разбира

ране за рисковете и то не тръгва

или разбира повърхностно. Разбира

Организациите също така имат въз-

контекста на информационната

от бизнеса, това неминуемо води

се, това не означава, че директорът

можност да наемат обучен специа-

сигурност, неминуемо води до ко-

до проблеми.”

по сигурността трябва да бъде

лист, но такива не се намират лесно,

лапс на организацията. Това осмис-

специалист във всяка област. Той

а и са едни от най-скъпо платените

ляне пък няма как да се случи, “ако

И резултатите от изследването

трябва да може да интерпретира,

всферата на киберсигурността.

няма човек или група от хора, кои-

на ServiceNow и Oxford Economics

да разбира контекста и детайли-

потвърждават това – 81% от

те”, обяснява експертът по инфор-

“Алтернативният вариант е свър-

ска и решенията за информационна

участниците са силно загрижени,

мационна сигурност от Amatas.

зан с наемането на външен спе-

сигурност”.
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организацията

в

натрупан

от

специализираните

в сферата на киберсигурността

мация, което не бъде обмислено в

то могат да обвържат бизнес ри-
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Размерът няма значение

“За да се създаде един успешен

Отговорности на директора по сигурността

След като подсигуряването на

директор по сигурността, една

БИЗНЕС – оценка на имплементи-

КОНТРОЛ НА РИСКА – дефинира-

подобен талант се оказва толко-

организация се нуждае от десе-

раните технологии; консултации

не на рамката и методологията

ва трудоемко начинание, логично

тилетие, а днес никой няма тол-

по отношение на сигурността

за управление на риска; анализ

идва въпросът какъв тип орга-

кова време. Това е все едно една

при дигитална трансформация;

и количествено определяне на

низации всъщност има нужда от

стартъп компания да не използва

съвети за сигурен преход към об-

риска; определяне и проследява-

директор по сигурността. Има ли

облачни услуги, а да започне да из-

лачни технологии; подпомагане на

не на основните индикатори на

значение размерът или сферата, в

гражда своя инфраструктура, коя-

бизнес проекти, нуждаещи се от

риска; анализ на стойността на

която оперират? Отговорът - ка-

то изисква огромни инвестиции,

насоки за сигурност; разработва-

киберрисковете; изчисляване на

тегорично не! Значение има един-

при положение че облачните услу-

не на стратегии, програми и пла-

риска при веригата за доставки

ствено експозицията на риска.

ги позволяват достъп до всичко

нове за сигурност спрямо бизнес

и доставчици от трети стра-

“В момента се намираме в то-

нужно за отрицателно време. Съ-

нуждите; проучване на възник-

ни; мониторинг и докладване на

тално

в

щото важи и за информационната

ващите киберзаплахи и рискове.

рисковете

общия смисъл на думата. Тази

сигурност. Динамиката на бизнеса

среда предполага да се раждат

в днешно време предполага бързи

УПРАВЛЕНИЕ – контрол на про-

СЪОТВЕТСТВИЕ – управление на

постоянно нови компании, кои-

действия, за да си конкурентен

грамите и плановете за кибер-

одитите на сигурността и тес-

то създават продукти или услу-

на пазара. Така че съвсем логично е

сигурност; управление на орга-

товете на системите; оценка

ги. Трима души могат да създа-

компании от всякакъв размер да се

низацията

киберсигурност;

на законовото съответствие на

дат продукт, който се използва

обръщат към този модел на аут-

надзор над операциите, свързани

трети страни; разработка на по-

от милиони. Компанията сама по

сорсинг на сигурността. По този

със сигурността; организиране

литики, процедури и ръководства;

себе си е малка, но експозицията

начин достъпът до високи нива на

на обучения по киберсигурност,

дефиниране на рамката за кибер-

на риска е огромна. Това трябва

сигурност вече не е привилегия на

координация на отговора при ки-

сигурност; оценка на контролите

да е отправната точка”, обясня-

богатите и големите. Нито само

беринциденти; управление на от-

за сигурност.

ва Борис Гончаров. И обобщава:

тяхно задължение.”

ношенията с доставчиците на

различна

индустрия

за

пред

сигурността.

инструменти за киберсигурност.
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ИМЕЙЛ МОЙ, ВРАГ МОЙ
Рансъмуер и фишинг атаките са основните опасности пред информационната
сигурност на глобалния бизнес, българският не прави изключение

5258. Толкова са успешните кибе-

напълно видима - реална заплаха -

ратаки, завършили с изтичания на

която не познава граници.

данни, от общо 29 307 анализирани
инцидента в изследването Verizon
2021
Report

Data

Breach

(DBIR)

на

Investigations
американския

телекомуникационен

оператор

Различните лица
на заплахата
Подобно

на

митичната

хидра,

Verizon - сериозен ръст спрямо из-

модерната

киберпрестъпност

следването от 2020 г., когато са

е многолика и използва различни

потвърдени 3950 успешни атаки

инструменти, за да си гаранти-

от 32 002 изследвани инцидента.

ра, че този растящ процент на

86% от тях са финансово моти-

успешните кампании ще се запа-

вирани. В същото време според

зи. Два от тези инструменти се

доклада 2021 Security Report на

открояват през последните годи-

доставчика на продукти за кибер-

ни - рансъмуер софтуерите и со-

сигурност Check Point през 2020

циалното инженерство (фишинг).

г., на всеки десет секунди по една
нова компания е ставала жертва

„Както в цял свят, така и в Бълга-

на рансъмуер атака. Този процен-

рия най-актуалните киберзапла-

тен ръст на успешните зловред-

хи са атаките с рансъмуер и фи-

ни кампании, зачестилата актив-

шинга, като, за съжаление, у нас

ност и постоянно увеличаващата

подобни кампании се срещат все

се стойност на загубите, които

по-често. Проблемите с изтичане

понасят компаниите (глобалната

на данни също зачестяват. В някои

цена на киберпрестъпността се

случаи става дума за изнудване,

очаква да достигне 10.5 трилиона

както при атаките с рансъмуер, но

годишно до 2025 г.), превръщат

данните не са просто криптирани,

доскоро невидимата заплаха в

а откраднати и се иска откуп те
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да не бъдат публикувани. Различ-

По отношение на фишинга ста-

Българският бизнес
не е застрахован

лите искат откупи, които знаят,

ни таргетирани атаки, свързани

тистиките също са категорични

със социално инженерство, също са

- 94% от целия зловреден софтуер

много актуални. Една огромна част

се доставя чрез имейл, а 85% от на-

Според официалната статистика

е също толкова голяма. Нашият

от атаките всъщност започват

рушенията на киберсигурността

на Националния екип за реагиране

пазар изобщо не е изключен от об-

именно през фишинг имейли, кои-

се дължат на човешка грешка.

при инциденти с компютърната

щия пейзаж, тъй като различните

то все по-често постигат успех“,

„Много често фишинг имейлите

сигурност (CERT) към Държавна

хакерски групи се профилират в

обяснява Иво Димитров, мениджър

вече са свързани с пандемията от

агенция „Електронно управление“

различни по големина и сфера ком-

„Управляеми услуги за киберсигур-

COVID-19 и желанието на хората да

(ДАЕУ) през 2020 г. във и от българ-

пании“, предупреждава мениджъ-

ност“ в AMATAS.

бъдат информирани по темата ги

ското пространство са регистри-

рът „Управляеми услуги за киберси-

превръща в жертви. Едновременно

рани 2100 киберинцидента, което е

гурност“ в AMATAS. И добавя: „У все

с това в много случаи служители-

ръст с 9% спрямо 2019 г. Водещи в

повече средни и малки компании, а

те могат да достъпват служебна

списъка са фишинг атаките (47%),

дори и стартъпи, се забелязва же-

информация през личните си ком-

следвани от атаките със зловре-

лание още в началото да изграждат

пютри, които нямат високи нива

ден код (38%). От CERT посочват,

нещата си в съответствие с из-

на защита и не са съобразени с

че „заради новия начин на работа се

искванията на киберсигурността.

политиките и процедурите за ин-

наблюдава увеличаване и на експло-

Ако една компания може да си поз-

формационна сигурност. Това по-

атираните уязвимости в софту-

воли, е добре да изгради свой въ-

мага на атакуващите да пробият

ерите за организиране и провеж-

трешен екип. Но за тези, които не

по-лесно системите и да се сдоби-

дане на онлайн срещи и обучения,

могат, е задължително поне да на-

За да онагледят темповете, с кои-

ят с фирмени данни. Има и много

както и в софтуерите за отдале-

правят консултация със специали-

то нараства заплахата за бизне-

случаи, в които атакуващите дори

чен достъп“.

зирана организация, за да разберат

са в лицето на подобни кампании,

постигат пълен достъп до мрежа-

в своето изследване 2021 Unit 42

та на жертвата“, обръща внимание

„Статистиката показва, че все

ната инфраструктура и да вземат

Ransomware Threat Report от ана-

Иво Димитров и добавя, че липсата

повече малки български компании

информирано решение дали и как

лизаторската компания Unit 42

на системи за наблюдение на ин-

също стават жертва на рансъму-

да я защитят. Решения трябва да

изчисляват, че в рамките само на

фраструктурата е сериозен про-

ер атаки. Те биват проучвани мно-

бъдат взимани на базата на данни.

една година - между 2019 г. и 2020 г.

пуск, който правят много органи-

го добре и откупите са съобразени

За съжаление в момента много ком-

- средният откуп при успешна ран-

зации, доверявайки се единствено

с размера и капацитета на орга-

пании поемат рискове, чиято цена

съмуер атака се е повишил със 171%.

на антивирусен софтуер.

низацията. Съответно нападате-

всъщност не знаят.“

„Много често фишинг имейлите
вече са свързани с пандемията от
COVID-19 и желанието на хората
да бъдат информирани по темата
ги превръща в жертви“
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че тя ще може да си позволи. Мащабът е по-малък, но заплахата

каква е оценката на риска на тях-
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ОТКЪДЕ БИ ДОШЛА КИБЕРАТАКАТА?
За да ограничат експозицията към риска, организациите трябва да съчетаят
политиките и правилата за сигурност с технологични инструменти

Киберсигурността е сложна ма-

унти създава условия при пробив

та трябва да може да реагира.

терия и фактът, че голяма част

в по-слабо защитени платформи,

Друг такъв пример е многофак-

от пробивите се получават вслед-

които служителите посещават

торната идентификация, която

ствие на човешка грешка, още по-

в извънработно време - социални

изисква въвеждането на допълни-

вече усложнява ситуацията, тъй

мрежи, електронни магазини и др.

телен еднократен код от SMS или

като това поставя в уязвима пози-

- това да рефлектира върху инфор-

някакво приложение. Компаниите

ция дори организациите, които са

мационната сигурност на компани-

могат също така да ограничат

готови да инвестират в техноло-

ята. Списъци с терабайти дискре-

достъпа до системите в часовете,

гични средства за защита. В също-

дитирани входни данни са често

в които не е нужен такъв. Ако една

то време дигиталният периметър,

срещана стока в тъмната мрежа,

компания не работи нощно време

който трябва да бъде подсигурен,

което превръща корпоративните

например, е добре да ограничи ця-

мени своите граници с включване-

политики за използването на силни

лостно достъпа до основните си

то на всеки нов външен доставчик

пароли и честата им смяна в осно-

ситеми“, обяснява Борис Гончаров,

или партньор. Затова, ако искат да

вен инструмент за компаниите по

Chief Strategy Officer в компанията за

са максимално защитени, компани-

отношение на тяхната киберси-

информационна сигурност Amatas.

ите трябва да са наясно с всички

гурност.

възможно вектори на атака срещу

В днешно време обаче потребите-

своите системи.

лите използват десетки платфор-

Слаби пароли
Най-често срещаният вариант за
пробив в една дигитална бизнес инфраструктура е свързан с липсата
на политики и правила за създава-

ми в своето ежедневие и за тях е
„На второ място идва използването
на технологични средства.
Пример за такива е механизмът за
заключване, ако някой се опитва
да използва една и съща парола
множество пъти.

почти невъзможно да запомнят
множеството сложни пароли едновременно, още повече че експертите съветват те да бъдат променяни на определен период от време.

не на пароли от страна на служителите. Използването на едни и

„Според изискванията на киберси-

същи идентификационни данни на

Това може да означава, че той се

гурността всяка парола трябва

работното място и в личните ака-

опитва да я отгатне и система-

да бъде индивидуална, комплексна,
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уникална и където е възможно да

ване. Като цяло няма идеални вариан-

танало недообмислено. Кодовете се

Министерството на финансите на

се използва двуфакторна иденти-

ти, които да ограничат на 100% тази

пишат от хора, които винаги е въз-

САЩ. В този случай се наблюдава

фикация. Тук се получава огромен

възможност. Винаги съществува

можно да допуснат някаква грешка“,

каскаден ефект, а кръгът на засег-

проблем и затова трябва да се из-

вариант да се получи пролука в за-

обръща внимание Борис Гончаров.

натите може да бъде огромен.

ползва софтуер за управление на

щитата, но компаниите, които при-

пароли. Трябва обаче да се има пред-

лагат сериозни мерки за сигурност,

Затова всички приложения, из-

тиране на самия доставчик. Пър-

вид, че винаги остава една парола,

са много по-защитени от тези, кои-

ползвани от компаниите, трябва

воначалната жертва е той, което

която трябва да отговаря на всич-

то разчитат единствено на Google

регулярно да бъдат проверявани

рефлектира върху неговите клиен-

ки тези изисквания, тъй като, ако

или Microsoft да блокират подобни

за уязвимости и подлагани на пе-

ти. Тази тенденция тепърва се оч-

някой получи достъп до входните

атаки“,

нетрейшън тестове, които да им

аква да се развива сериозно“, смята

данни за софтуера за управление

Гончаров.

дават възможност изпреварващо

експертът по киберсигурност от

да откриват слабите места в сис-

Amatas.

категоричен

е

Борис

на пароли, това ще дискредитира
цялата информация, която се съдържа в него“, акцентира експертът по киберсигурност.

Технически уязвимости

Вторият вариант за пробив минава

темите си и да ги неутрализират,
доколкото е възможно.

Използването на малко известни технически уязвимости в ин-

Фишинг имейли

„В случая става дума за компроме-

Нападател отвътре

Атаки през трети страни

Липсата на възможност да се засече

с които оперира дадена компания,

Съществуват и комплексен тип

низацията отвътре също може да

също е възможен канал за атака.

атаки, при които кампанията е на-

се превърне в проблем за информа-

сочена към доставчици от трети

ционната сигурност.

фраструктурата или софтуера,

през отварянето на фишинг имейл

зловредна активност срещу орга-

от страна на служител. В този слу-

„Най-трудно за спиране е нещо,

страни, какъвто беше случаят с

„Възможността вътре в организа-

чай последиците могат да бъдат

което не съществува на практика

водещата американска компания за

цията да има човек, който иска да ѝ

различни в зависимост от целите

в публичното знание - зловреден

информационни технологии Solar

навреди, също е често срещан случай.

на атакуващия. При подобен пробив

играч открива специфична уязви-

Winds. През 2020 г. смятана за руска

Всяка компания по условие се пази от

компаниите са заплашени както от

мост за дадена технологи, с която

хакерска група успя да пробие защи-

външни опасности, но често пробле-

изтичане на данни и криптиране на

не са наясно нито доставчикът,

тата на доставчика и в резултат

мите идват отвътре, а компании-

информацията чрез рансъмуер соф-

нито потребителят. Няма вари-

на това да получи достъп както до

те не разполагат с инструменти да

туер, така и от възможността ата-

ант, при който един софтуер да е

системите на редица частни ком-

засекат подобна заплаха. В същото

куващият да получи определени нива

100% лишен от грешки. Компаниите

пании - в това число и на водещата

време един вътрешен враг има дос-

на достъп в системите.

използват платформи, които имат

компания за киберсигурност FireEye,

тъп до ресурси, които външните на-

„Този проблем е свързан както с по-

много интеракции с процеси и по-

така и до различни правителствени

падатели нямат или се нуждаят от

требителското поведение, така и с

требители, а на това ниво винаги е

структури като Министерство-

многo повече време, за да достъпят“,

липсата на технологично обезпеча-

възможно да има нещо, което да е ос-

тото на вътрешната сигурност и

акцентира Борис Гончаров.
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КАК ДА ПОВИШИМ КИБЕРУСТОЙЧИВОСТТА
НА БИЗНЕСА?
Какви са най-важните
постаменти при
изграждането на
стратегията за
киберсигурност на една
компания?

се самоопознават дигитално по
начин, който да разкрие всички
възможни слабости, уязвимости
и способи, чрез които даден източник на заплаха да се възползва
от тях и да навреди на бизнеса. И
споменавайки за заплахите, оче-

Отправна точка за всяка органи-

видно за никого не е възможно да

зация би следвало, от една страна,

идентифицира всички възможни

да бъде спецификата на дигитал-

техни проявления и вариации. Това

ната и тъкан и, от друга, техноло-

е като да се опитате да преброи-

гичните решения, от които зависи

те звездите в обозримата вселе-

реализирането на нейната визия,

на с домашен телескоп, или казано

мисия и бизнес стратегия. Важен

по друг начин - организациите не

фактор са и влиянията на микро- и

са в състояние да имат обектив-

макросредата, в които живее ор-

на представа за това, което може

ганизацията. Погледнато съвкуп-

да ги заплашва във всеки момент.

но, всички тези елементи могат

Тази невъзможност допълнително

да дефинират рисковата експози-

се усложнява от факта, че нито

ция и съответно изискванията за

една компания не е монолитна и

изграждането на подходяща стра-

капсулирана структура, напро-

тегия за киберсигурност. Пробле-

тив, тя е дигитално-флуидна,

мът е, че въпреки очевидността

непрекъснато обменяща инфор-

на това разбиране то трудно се

мация директно и индиректно с

материализира на практика. Орга-

множество

низациите рядко могат обектив-

Това неминуемо води и до изкри-

но, непредубедено и динамично да

вяване на разбирането за нивото
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други

организации.
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на риска. Той или се подценява, или

Основните критерии са опитът,

надценява, като и в двата случая

професионалната

страда бизнесът. В единия случай

наличието на специфична за да-

не се инвестира достатъчно в ки-

дената

берзащита, а в другия се прахос-

сертификати на организацията и

ват огромни средства в грешни

екипа, реална обратна връзка от

подходи и решения. Ако трябва да

клиенти и, разбира се, кои са воде-

съм откровен, не съм сигурен кой

щите специалисти, които реално

е по-лошият подход. Така погле-

движат услугите. Много често

Решението от гледна точка на

зависимост от ролята и неверо-

днато, съвременната парадигма

организациите поверяват сигур-

компаниите е много сложно, за-

ятно добра политика за задържа-

на киберсигурността се свежда до

ността в ръцете на доставчици,

щото специалистите не са дос-

не на служителите, във втория -

базисното дигитално оцеляване.

за които не знаят нищо, защото

татъчно или просто ги няма на

високо ниво на експертиза, което

Това обаче не означава, че трябва

например цената е атрактивна

пазара на труда. Всъщност обяс-

в повечето случаи не е налично, и

да се примирим с това положение

или на базата на някакви базисни

нението е много просто - липса-

в третия - правилна аутсорсинг

и да тръпнем в очакване на най-

изисквания, които са неадекват-

та на време. Правото като наука

стратегия. Естествено възмож-

лошото. Напротив, всяка органи-

ни за подобен тип услуги. В някои

например съществува от хилядо-

ни са и комбинации. Съществува

зация би могла да се възползва от

случаи е достатъчно даден дос-

летия. В същото време в сферата

и вариант да изчакаме раждането

това осъзнато и прието състоя-

тавчик просто да заяви своята

на киберсигурността експертиза-

на изкуствен интелект с общо

ние на уязвимост и да изгради реа-

надеждност и експертност и това

та е натрупана в рамките на един

предназначение, който да ни реши

листична и прагматична страте-

да е достатъчно основание да му

човешки живот. Спомнете си за

всички проблеми, но ми се струва,

гия за киберсигурност, която не

се предостави достъп до най-кри-

първия комерсиален антивирусен

че това не е най-прагматичният

се основава единствено на непри-

тичните и важни активи за всяка

софтуер, написан от Джон Макафи

подход.

ложимата концепция за тотална

организация - информацията. Счи-

през 1987. Освен това технологии-

превенция.

там, че за всички е очевидно колко

те не са статични, те се променят

рисково е всичко това. Необходимо

толкова бързо, че един специалист

е в процеса на избор на доставчик

трябва постоянно да инвестира в

на киберсигурност да се направи

учене трупане на знания. Тази ди-

крачка отвъд проформа подхода и

намика е убийствена, което прави

най-малкото да се валидират зая-

изключително трудно изгражда-

вените квалификации, сертифика-

нето на екип от опитни и можещи

ти и заявки за експертност.

експерти по киберсигурност.

Какво трябва да имат
предвид организациите
при избора на
външен доставчик на
киберсигурност?
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индустрия

отговорност,
експертиза,

При този недостиг
на специалисти
какво е решението
за компаниите по
отношение на кадрите
в сигурността?

Затова основните варианти пред
организациите са три - да си отгледат кадри, да оптимизират
процесите, свързани с киберсигурността, или да разчитат на аутсорсинг. В първия случай са необходими между три и десет години, в
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Какво е нужно, за да може
един ИТ специалист да
се превърне в експерт по
киберсигурност?

сят професионално развитие, но

ИЗТОЧНИЦИ

те трябва да са наясно, че няма

Концепция и изпълнение

да получат бързи резултати и че
понякога дефанзивните аспекти

стр. 3-6

на киберсигурността не са точно

1. Доклад на Cyber Division - FBI - 2020 Internet

„секси“. Тази професия изисква се-

Crime Report
2. Internet Crime Complaint Center (IC3) – FBI
3. Доклад на IBM - Cost of a Data Breach Report
2020
4. Доклад на Европейската агенция за киберсигурност (ENISA) - Threat Landscape 2020

Основните фактори, които са

риозно отдаване. Нека си зададат

нужни, са много ентусиазъм, тър-

въпроса дали са готови да вложат

пение, непрестанно учене и време,

цялата си енергия и ентусиазъм в

тъй като тази професия изисква

това начинание и да нямат очак-

не само да познаваш технологии-

ването, че някой ще ги научи или

те, които са изложени на някакъв

ще им каже какво трябва да пра-

риск, но и да знаеш по какъв начин

вят. Експертизата в киберсигур-

те могат да бъдат атакувани

ността се натрупва бавно, систе-

и компрометирани. Тези знания

матично и изисква умения, които

идват с опит и методичност. С

не са единствено технически. Не

стр. 13-18

интерпретация и креативност,

на последно място, няма да навре-

отвъд теорията и утвърдените

ди и малко смирение, най-малко-

парадигми.

то защото със сигурност винаги

The Global CISO Study “How Leading Organizations
Respond to Security Threats and Keep Data Safe”
- изследване на ServiceNow и Oxford Economics
- www.oxfordeconomics.com/recent-releases/
the-global-ciso-study

има област на познание, която не
За мен е изключително радостно

е овладяна, особено в тази все по-

да виждам все повече млади хора

комплексна и непрекъснато еволю-

да стъпват в това поле и да тър-

ираща дигитална вселена.

стр. 7-12
1. 2021 Penetration Testing Report на Core Security
by HelpSystems
2. Penetration Testing Services Procurement Guide
на CREST
3. Прогнози на Cybersecurity Ventures
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Verizon 2021 Data Breach Investigations Report
(DBIR) на Verizon - www.verizon.com/business/
resources/reports/dbir/2021/masters-guide/
2021 Security Report на Check Point www.checkpoint.com/pages/cyber-securityreport-2021/

AMATAS предоставя услуги за управление на киберсигруността,
позволявайки на организациите да развият своя потенциал и да
преследват своите бизнес цели. Компанията помага на клиентите си да
получат по-голям контрол над сигурността на данните и активите си,
без страх от постоянно нарастващия брой на заплахите в дигиталното
пространство. Научете повече на www.amatas.com“
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2021 Unit 42 Ransomware Threat Report на
Unit 42 - start.paloaltonetworks.com/unit-42ransomware-threat-report
Oфициална статистика на Националния екип
за реагиране при инциденти с компютърната
сигурност (CERT) към Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)
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