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„Виртуалното пространство е като 

реалното, само че виртуално.“ 

Божинката



44%

Атаките в цифри

милиарда долара са 
щетите от киберпрестъпност

в глобален мащаб

от потребителите са били 
жертва на киберпрестъпление 

през последната година

178



• Сред по-младите потребители (Millennials) 70% са ставали 

жертва на киберпрестъпление

• 26% от по-младите потребители използват една и съща парола 

за всички акаунти при средно 10% за по-възрастните

• 63% от по-младите са споделяли паролата си на някой друг, 

при едва 36% от по-възрастните

Малкият бизнес е изложен на 
значителни рискове.



Основни типове атаки
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Предоставяне на чувствителна информация на спам 
мейли

Измама при онлайн пазаруване

Неоторизиран достъп до мейл или профил в социална 
мрежа

Открадната парола

Измама с дебитна или кредитна карта

Вирус или друга зловредна програма



Еволюция на кибер заплахите
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Ресурси на атакуващия / Сложност на атаката

Неопитни атакуващи

(Лапе-ламер)
Вие сте атакувани, защото сте

в Интернет и имате някаква

уязвимост.

Опитни атакуващи

(хакери)
Вие сте атакувани, защото сте

в Интернет и разполагате с 

ценна информация.

Корпоративен шпионаж 

(вътрешен човек)
Ваши настоящ или бивш

служител търси финансова

изгода от това, че има достъп

до вътрешна информация

Спонсориран от държавата 

шпионаж
Атакуват ви заради това кой сте, какво 

правите или заради изгодата, която могат 

да получат от Вашето IP.

Л
а

п
е

-л
а

м
е

р

Х
а

ке
р

В
ъ

тр
е

ш
е

н
 

ч
о

в
е

к

Т
е

х
н
о

л
о

ги
ч
н
о

 

н
а

п
р

е
д

н
а

л
и

 

за
п
л

а
х
и

Пари

Лични 

облаги

Спонсориран от държавата 

шпионаж

Забавление / 

Експериментиране

Технологично 

напреднали 

Заплахи
(жизнен цикъл)

Промишлен/национален 

шпионаж

Първоначална 

експлоатация

Увеличаване на 

привилегиите 

за достъп

Централизиран

контрол

Извличане

на данни



Една малка програма за информационна сигурност

Определяне на обхвата

Преценка за обхвата и 

необходимостта. Малкото е красиво.

Преглед на технологиите

Какви технологии имаме и 

какво подлежи на атака?

Анализ на пропуските

Кое правим както трябва и къде 

трябва да се работи още?

Стандарти и практики

Отнасят ли се за нас стандарти, 

регулации или добри практики?

Обучения

За всички служители, без 

изключение. За някои повече.

Техническо изпълнение

Внедряване на решения и процеси. 

Регулярно обновяване.

Контрол

Продължителен. 

Учим ли се от него?



Основен проблем: малкият и среден бизнес 

трудно може да си позволи пълноценна и 

всеобхватна програма за сигурност.



Решението е използване на 

автоматизирани системи за сигурност с 

отличено съотношение цена/качество.



Ценово-ефективни инструменти за сигурността на МСП

Облачна 
инфрастр.

Инфраструктура или 
платформа като 
услуга – цена, 
качество и 
надеждност

Дигитални 
записи

Автоматично 
поддържане на 
записи на всяко 

действие за 
управление на 

бизнес процес и 
сигурност

Изкуствен 
интелект

Автоматизация на 
процеса по 
мониторинг и 
контрол на всяка 
дейност в системите



Казус: защита на личните данни в българското е-управление

Времеви печат 

и подпис

ППИ (API)

Заявки от администрации

Национални и 

регионални бази данни
Журнални записи 

(логове)

Regix: централен 

компонент на е-управление • SentinelTrails пази 

логове от всички 

достъпи до личните 

данни на българските 

граждани

• Решението позволява 

да се следят бизнес 

процесите в реално 

време, да се 

оразмерява 

инфраструктура и 

автоматично да се 

търсят аномалии



Полезни функционалности

Проследяване на 

бизнес събитие

Активни служители в 

даден момент

Дейности на 

служител

Потенциални 

измами или атаки

Подробни 

статистики



Ниво на 
автоматизация

Ниво на регулативно 
съответствие

Ниво на 
сигурност

Критерии при избор на решение

Общи разходи 
за ползване 

(TCO)



За устойчивите 
грешката е 

информация, за 
уязвимите 

грешката е грешка.
~ Насим Н. Талеб



Въпроси и отговори

доц. д-р Антон Герунов, PMP
Оперативен директор

Anton.Gerunov@LogSentinel.com


