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Въведение  

 

Целта, която си поставя документът, е насърчаване на дългосрочно сътрудничество на 

гражданите с публичните власти, бизнеса и неправителствения сектор, чрез създаване на 

ефективен иновативен модел за тяхната по-добра координация и комуникация по въпросите, 

свързани с превенция на киберзаплахите и подобряване, чрез конкретни стъпки и препоръки, 

нивото на киберсигурност в страната. 

 

Моделът, предложен в настоящия документ, е изведен на база отчетените показатели и 

препоръки от „Анализ на добри практики за гражданско участие“ по договор № ОПДУ-

01/15.04.2019 г. във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05SFOP001-2.009-

0084-C01 по проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на 

киберсигурност в България” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

чрез подбор BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. 

 

Настоящият модел следва да създава условия и предпоставки за по-широко и ефективно 

включване на гражданите и организациите в процеса на изработването, обсъждането и 

приемането на решения и политики в областта превенцията на киберзаплахите и 

подобряване нивото на киберсигурността. 

 

За структуриране на мерките, предложени в настоящия документ, особено внимание е 

обърнато на резултатите от проведено онлайн анкетно проучване за измерване нивото на 

киберсигурност сред гражданите, ЮЛНЦ, бизнес организации и държавна администрация. 

Като модел на проведеното проучване e използвана методологията на „Center for Internet 

Security“ (CIS) 20. Контролите за критична сигурност на CIS са препоръчителен набор от 

действия за киберзащита, които предоставят конкретни действия за спиране на най-

разпространените и опасни атаки днес. Основно предимство на контролите е, че те дават 

приоритет и се фокусират върфу по-малък брой действия с високо ефективен резултат. 

 

Моделът предвижда систематизиран подход за прилагането на различни техники и начини за 

активно въвличане на гражданите в процесите на формулиране и участие в политиката за 

превенция на киберзаплахи и подобряване нивото на киберсигурност и предлага конкретни 

стъпки как могат гражданите лесно да участват в този процес, като предоставя модел за 

партньорството с останалите заинтересовани страни – бизнеса и държавната администрация. 

Моделът също така предоставя конкретни вектори, чрез които да се подобри нивото на 

киберсигурност и превенция на киберпрестъпленията сред крайните потребители – 

гражданите. 
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Проучване на нивото на киберсигурност сред гражданите 

 

Целта на събраната информация от проведеното проучване, представляващо дейност в 

изпълнение на договор № ОПДУ-01/15.04.2019 г. с възложител Сдружение „Международна 

академия за обучение по киберразследвания“ във връзка с изпълнение на Административен 

договор № BG05SFOP001-2.009-0084-C01 по проект BG05SFOP001-2.009-0084, e тя да бъде 

използвана за определяне нивото на киберсигурност сред гражданите, юридически лица с 

нестопанска цел (ЮЛНЦ), бизнес организации и държавна администрация. В проучването са 

използвани въпроси, съобразени със сървеменните електронни технологии, както и с техните 

възможности да бъдат използвани от тези субекти на проучването. 

 

Използваният в проучването модел CIS 20 има три основни раздела, които съдържат 20 

конроли: 

 

Раздел: БАЗОВИ 

 

1. Инвентаризация и контрол на хардуерни активи 

Активно управление на всички хардуерни устройства в мрежата, така че да се гарантира 

само оторизираните устройства да имат достъп, а неупълномощените и неуправлявани 

устройства да бъдат открити и възпрепятствани да получат достъп. 

2. Инвентаризация и контрол на софтуерните активи 

Активно управление (инвентаризация, проследяване, и корегиране) на софтуера в активите, 

така че само оторизиран софтуер да бъде инсталиран и ползван, и че неупълномощен и 

неуправляван софтуер ще бъде възпрепятстван да се инсталира или изпълнява. 

3. Непрекъснато управление на уязвимостите 

Непрекъснато наблюдение, оценка и предприемане на действия върху нова информация, за да 

се идентифицират уязвимости за минимизиране на възможност за атаки. 

4. Контролирано използване на административни привилегии 

Процесите и инструментите, използвани за проследяване, контрол, предотвратяване и 

коригиране на използването, предоставянето и конфигурирането на администраторски 

привилегии на компютри, мрежи и приложения. 

5. Сигурна конфигурация на хардуер и софтуер за мобилни устройства, лаптопи, работни 

станции и сървъри 

Установяване, внедрявяне и активно управлявление конфигурацията на защитата на 

мобилните устройства, лаптопи, сървъри и работни станции, чрез използване на стриктно 

управление на конфигурациите и процеса на контрол на промените, за да се предотвратят 

атаки при използване на уязвими услуги или грешни настройки. 

6. Поддръжка, мониторинг и анализ на регистрационните файлове за одит 

Събиране, управление и анализиране на регистрационни файлове за проверка на събития, 

които могат да помогнат за откриване, регистриране или възстановяване от атака. 
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Раздел: ФУНДАМЕНТАЛНИ 

 

7. Защита на имейл и уеб браузъри 

Намаляване на обхвата на атаката и ограничаване възможностите на нападателите да 

манипулират човешкото поведение, чрез взаимодействието им с уеб браузъри и имейл 

системи. 

8. Защита от злонамерен софтуер 

Контрол на инсталирането, разпространението и изпълнението на злонамерен код в 

множество точки в системата, като същевременно се оптимизира използването на 

автоматизацията, за да се разреши бързото актуализиране на защитата, събирането на 

данни и коригиращите действия. 

9. Ограничаване и контрол на мрежови портове, протоколи и услуги 

Управление на текущото оперативно използване на портове, протоколи и услуги на мрежови 

устройства, за да се сведат до минимум възможностите за уязвимост, които са достъпни 

за нападателите 

10. Възможности за възстановяване на данни 

Процеси и инструменти, използвани за правилното архивиране на критичната информация с 

проверена методология за навременно възстановяване. 

11. Сигурна конфигурация за мрежови устройства, като защитни стени, рутери и комутатори 

Установявяне, внедряване и активно управлявление на конфигурацията за защитата на 

устройствата на мрежовата инфраструктура, при използване на стриктно управление на 

конфигурацията и процеса на контрол на промените, за да предотврати използването на 

уязвими услуги и настройки. 

12. Гранична защита на сегмент 

Откриване, предотвратяване, коригиране на потока от информация, трансфериран през 

мрежи с различни нива на доверие, фокусиран върху вредните за сигурността данни. 

13. Защита на данните 

Процеси и инструменти, използвани за предотвратяване на ексфилтриране на данни, 

смекчаване на ефектите от кражба на данни и гарантиране на поверителността и 

целостта на чувствителната информация. 

14. Контролиран достъп въз основа на необходимостта да се знае 

Процеси и инструменти, използвани за проследяване, контрол, предотвратяване и коригиране 

на защитения достъп до критични активи (например информация, ресурси, системи) в 

съответствие с формалното определяне на това кои лица, компютри и приложения имат 

нужда и право на достъп до тези основни активи въз основа на одобрена класификация. 

15. Контрол на безжичния достъп 

Процеси и инструменти, използвани за проследяване, контрол, предотвратяване, и 

коригиране на използването на сигурността на безжични локални мрежи (WLAN), точки за 

достъп и безжични клиентски системи. 

16. Наблюдение и контрол на потребителски профил 
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Активно управление на жизнения цикъл на системните приложния, потребителски акаунти,  

тяхното създаване, използване и изтриване за да се сведат до минимум възможностите на 

нападателите да ги използват. 

 

Раздел: ОРГАНИЗАЦИОННИ 

 

17. Прилагане на програма за осведоменост и обучение по сигурността 

За всички функционални роли в организацията идентифицирайки специфичните знания, 

умения и способности, необходими за подкрепа на отбраната на системата; разработване и 

изпълнение на интегриран план за оценка, идентифициране на пропуските чрез програми за 

политика, организационно планиране, обучение и осведоменост. 

18. Защита на приложен софтуер 

Управление на жизнения цикъл на сигурността на всички разработени вътрешни софтуерни 

решения, за да предотвратите, откриете и коригирате слабостите в сигурността им. 

19. Реакция и управление на инциденти 

Защита информацията на организацията, както и нейната репутация, чрез разработване и 

внедряване на инфраструктура за реагиране на инциденти (напр. планове, определени роли, 

обучение, комуникации, управленски надзор) за бързо откриване на атака, ефективна защита, 

прекратяване на присъствието на нападателя и възстановяване на целостта на мрежата и 

системите. 

20. Тестове за проникване и упражнения по кибер нападения 

Тест на цялостната защита на организацията (технологии, процеси и хората), чрез 

симулирате целите и действията на нападател. 

 

Всеки въпросник, с който се целеше да се детерминира нивото на киберсигурност и защита от 

кибер престъпления и инциденти, бе съобразен с минималните изисквания за ниво на 

киберзащита. Подбрани бяха въпроси, покриващи спектърът от инструменти и технологии, 

необходими за гарантиране на минимално ниво на защита, като това е съобразено и със 

съвременните предизвикателства пред които са изправени гражданите. 

 

Въпросник за проучване нивото на киберсигурност на гражданите 

 

За всяко от трите направления на моделът на CIS 20, описан по-горе, е създаден въпросник от 

общо 20 въпроса, които имат за цел да проверят до каква степен и дали въобще са внедрени 

някои от контролите за киберсигурност. Всеки от въпросите има фиксирани три отговора 

съответстващи на „Да“, „Не“ и „Планирам“. Отговорите с „Да“ се номинират със стойност 5, 

отговорите с „Не“ се номинират със стойност 1, а „Планирам“ – със стойност 3. Така при 20 

отговора „Да“, крайната стойност на въпросника е 100, което показва покриване високо ниво 

на киберсигурност. Всички стойности между от 31 и 70 показват средно ниво, а стойности по-

малки от 30 показват ниско ниво на киберсигурност.  
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Контрола: Защита на мрежовия периметър, изолиране на опити за атаки 

Въпрос 1: Имате ли внедрено в мрежовата си инфраструктура IDS/IPS устройство за 

филтриране на зловреден трафик? 

Въпрос 2: Наблюдавате ли регулярно логовете на вашия IDS/IPS или рутер за откриване на 

опити за атаки?  

 

Контрола: Поддържане на осведоменост за кибер заплахите. 

Въпрос 3: Присъствате/участвате ли в обучителни кампании и курсове за повишаване на 

вашата осведоменост за киберсигурност?  

Въпрос 4: Познавате ли начинът на извършване на най-често срещаните кибер атаки/рискове? 

 

Контрола: Изграждане на анти-малуеър защита на вашата мрежа/хост 

Въпрос 5: Имате ли внедрени анти-малуеър защити на вашия компютър/мрежа? 

Въпрос 6: Наблюдавате ли регулярно логовете на вашия анти-малуеър софтуеър/устройство? 

Въпрос 7: Обновявате ли редовно вашия анти-малуеър софтуеър? 

 

Контрола: Сканиране на USB устройствата преди поставянето им на компютъра 

Въпрос 8: Проверявате ли за зловреден код поставено USB устройство преди да бъде 

изпълнен/отворен файл на него? 

Въпрос 9: Проверявате ли логовете на събитията на компютъра (event logs) за поставяни USB 

устройства без вашето знание? 

 

Контрола: Инсталиране на пачове и ъпдейти с цел защита на цялата конфигурация 

Въпрос 10: Проверявате и инсталирате ли редовно налични обновления за операционната ви 

система на компютъра? 

Въпрос 11: Проверявате и инсталирате ли редовно налични обновления за приложенията на 

компютъра? 

 

Контрола: Защита на информацията при пренасяне по мрежата 

Въпрос 12: Настроена ли е вашата WiFi мрежа със силен метод на криптация на връзката? 

Въпрос 13: Използвате ли силна парола за защита на вашата WiFi мрежа? 

Въпрос 14: Наблюдавате ли редовно логовете на вашето WiFi мрежово устройство за 

откриване на опити за свързване от неизвестен Ви източник? 

Въпрос 15: Имате ли разделение на WiFi мрежата ви на такава за гости и лична? 

 

Контрола: Защита на информацията при съхранение 

Въпрос 16: Използвате ли сложни пароли за вашите интернет идентичности и компютър? 

Въпрос 17: Използвате ли различни пароли за всяка една интернет идентичност? 

Въпрос 18: Имате ли активирана двуфакторна защита при автентикацията си в интернет 

идентичностите Ви? 
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Контрола: Изграждане и управление на ефективен процес по разделяне на акаунтите с 

администраторски и потребителски права 

Въпрос 19: Разделяте ли потребителските права на акаунтите на компютъра ви и следите ли за 

действията на различните потребители? 

 

Контрола: Уведомяване за кибер инцидент на правоприлагащите или други относими 

органи/организации 

Въпрос 20: Знаете ли към кого да се обърнете при осъществяването спрямо вас на кибер 

инцидент? 

 

Резултати от проучването 

 

На база анализираните отговори при проведеното изследване за определяне нивото на 

киберсигурност сред гражданите, са идентифицирани и следните слабости: 

 

 
 

32% 

59% 

9% 

Въпрос 1: Имате ли внедрено в мрежовата си 
инфраструктура IDS/IPS устройство за 

филтриране на зловреден трафик? 

Да 

Не 

Планирам 
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30% 

67% 

3% 

Въпрос 2: Наблюдавате ли регулярно логовете 
на вашия IDS/IPS или рутер за откриване на 

опити за атаки?  

Да 

Не 

Планирам 

40% 

41% 

19% 

Въпрос 3: Присъствате ли в обучителни 
кампании и курсове за повишаване на вашата 

осведоменост за киберсигурност? 

Да 

Не 

Планирам 

64% 

28% 

8% 

Въпрос 4: Познавате ли начинът на 
извършване на най-често срещаните 

кибератаки/рискове? 

Да 

Не 

Планирам 
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71% 

28% 

1% 

Въпрос 5: Имате ли внедрени анти-малуеър 
защити на вашия компютър/мрежа? 

Да 

Не 

Планирам 

31% 

62% 

7% 

Въпрос 6: Наблюдавате ли регулярно логовете 
на вашия анти-малуеър софтуеър/устройство? 

Да 

Не 

Планирам 

60% 

33% 

7% 

Въпрос 7: Обновявате ли редовно вашия анти-
малуеър софтуеър? 

Да 

Не 

Планирам 
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58% 

41% 

1% 

Въпрос 8: Проверявате ли за зловреден код 
поставено USB устройство преди да бъде 

изпълнен/отворен файл на него? 

Да 

Не 

Планирам 

37% 

58% 

5% 

Въпрос 9: Проверявате ли логовете на 
събитията на компютъра (event logs) за 

поставяни USB устройства без вашето знание? 

Да 

Не 

Планирам 

82% 

11% 
7% 

Въпрос 10: Проверявате и инсталирате ли 
редовно налични обновления за 

операционната ви система на компютъра? 

Да 

Не 

Планирам 
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82% 

16% 
2% 

Въпрос 11: Проверявате и инсталирате ли 
редовно налични обновления за 

приложенията на компютъра? 

Да 

Не 

Планирам 

56% 34% 

10% 

Въпрос 12: Настроена ли е вашата WiFi мрежа 
със силен метод на криптация на връзката? 

Да 

Не 

Планирам 

77% 

19% 
4% 

Въпрос 13: Използвате ли силна парола за 
защита на вашата WiFi мрежа? 

Да 

Не 

Планирам 
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25% 

68% 

7% 

Въпрос 14: Наблюдавате ли редовно логовете 
на вашето WiFi мрежово устройство за на 

опити за свързване от неизвестен Ви източник? 

Да 

Не 

Планирам 

32% 

61% 

7% 

Въпрос 15: Имате ли разделение на WiFi 
мрежата ви на такава за гости и лична? 

Да 

Не 

Планирам 

90% 

10% 

Въпрос 16: Използвате ли сложни пароли за 
вашите интернет идентичности и компютър? 

Да 

Не 

Планирам 
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65% 

31% 

4% 

Въпрос 17: Използвате ли различни пароли 
за всяка една интернет идентичност? 

Да 

Не 

Планирам 

48% 

41% 

11% 

Въпрос 18: Имате ли активирана двуфакторна 
защита при автентикацията си в интернет 

идентичностите Ви? 

Да 

Не 

Планирам 

38% 

57% 

5% 

Въпрос 19: Разделяте ли потребителските 
права на акаунтите на компютъра ви и следите 
ли за действията на различните потребители? 

Да 

Не 

Планирам 
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Идентифицирани слабости 

 

Анализирайки емпиричните данни, получени на база на проведеното изследване, може да се 

заключи, че се наблюдава високо ниво сред гражданите, когато се налага да ползват сложни 

пароли за своите идентичности онлайн и на компютъра си, както и за защита на WiFi мрежата, 

а така също и когато проверяват за нови налични обновления (Updates) за приложенията на 

компютрите си. За съжаление, изключително ниско се оказва нивото на гражданите по 

отношение на тяхнното разбиране за регулярното наблюдение на логовете на IDS/IPS или 

рутера им, с цел откриване на опити за атаки. Липсва култура и разбиране у гражданите за 

необходимостта от разделение на WiFi мрежата на такава за гости и лична, а така също и за 

разделяне на потребителските права на акаунтите, с които се автентикират. 

 

Анализ на нивото на киберсигурност и на механизмите на гражданско 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики за разработване на превантивни механизми при киберзаплахи  

 

Резултатите от предоставените проучвания бяха оценени в контекста на качеството на 

отговорите на респондентите и съпоставени спрямо практическата нужда от конкретни 

мерки за постигане на резултата за повишаване нивото на киберподготвеност сред 

гражданите. Моделът за активно гражданско участие в повишаването на нивото на 

киберзащита се фокусира върху специфичните аспекти на киберсигурността, които имат 

нужда от по-детайлно проследяване. 

 

Контрола: Защита на мрежовия периметър, изолиране на опити за атаки 

 

При детайлния анализ на първата контрола – „Защита на мрежовия периметър, изолиране на 

опити за атаки“, отговорите на въпроси 1 и 2, които имат за цел да проверят до каква степен 

62% 

32% 

6% 

Въпрос 20: Знаете ли към кого да се обърнете 
при осъществяването спрямо вас на кибер 

инцидент? 

Да 

Не 

Планирам 
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гражданите са запознати с функционалностите на устройствата, които позволяват защитата на 

мрежовия периметър и блокирането на опитите за атаки към мрежата, се забелязва, че едва 

32% от анкетираните посочват, че имат имплементирана такава защита, използвайки IDS/IPS 

системи. За съжаление при втория въпрос, само 30% заявяват, че редовно наблюдават логовете 

на тези системи за откриване на регистрирани опити за атаки. Това показва, че има малка част 

от гражданите, които макар да са имплементирали подобно решение за защита, не наблюдават 

впоследствие генерираните логове. Това би могло да се дължи на факта, че самото внедряване 

на решението – IDS или IPS, най-вероятно е било конфигурирано от външна 

фирма/консултант, която не е обяснила за нуждите от регулярното преглеждане на 

генерираните логове, или решението за зщита на периметъра на мрежата е внедрено от самия 

гражданин, но впоследствие той/тя не е счел/а за необходимо регулярното мониториране на 

генерираните от системата логове. Ето защо, на база на информацията, анализирайки този 

контрол и как той е интегриран при анкетираните граждани, открояваме нуждата да се обърне 

внимание на тези, които все пак за разлика от останалите 59% поне са го внедрили, че е 

необходимо да наблюдават и логовете му, за да могат навреме да бъдат набелязани конкретни 

действия, които да блокират опитите за евентуална успешна атака на мрежата. Тази препоръка 

се подсилва и от факта, че ако при първия въпрос имаме 9% от анкетираните, които планират 

да имплементират такова решение за защита на мрежовия си периметър, то виждаме, че при 

втория въпрос едва 3% възнамеряват след интегрирането на IDS/IPS да следят регулярно 

техните логове, т.е. отново виждаме тази тенденция на намерението на гражданите просто да 

внедрят едно решение и да се задоволят с това, но не и да имат изграден навика за тяхното 

мониториране и откриване на индикации за опити/довършени атаки на мрежовата им 

сигурност. Като положителна черта със сигурност може да се посочи факта, че все пак имаме 

9% от гражданите, които макар към момента на изследването да са нямали такова решение, 

все пак осъзнават неговата необходимост и планират да имплементират такова. Това откроява 

необходимостта да се обърне изключително внимание и да се работи в тясно сътрудничество с 

тези граждани, за да им бъдат показани добрите практики за внедряването на такова решение 

след като самите те са заявили вече такова желание. Като слабо място може да се отчете 

факта, че имаме близо 2/3 от всички анкетирани, които нито са внедрили контроли за защита 

на мрежовата си сигурност от опити за атаки, нито са достигнали до извода за неговата 

необходимост като дори не планират да внедрят такова решение в бъдеще. Към тези граждани 

е необходимо да се работи като именно на тях трябва да бъдат посочени всички позитиви, 

които една IDS или IPS система, интегрирана в мрежовата им инфраструктура, допринася за 

нейната сигурност, т.е да се изгради у тях разбирането за потребността от такава защита, за да 

може след това и те да внедрят такова решение. 

 

Контрола: Поддържане на осведоменост за кибер заплахите. 

 

Въпроси 3 и 4 имат за цел да проверят до каква степен гражданите са запознати с най-често 

осъществимите кибер атаки и дали могат да ги разпознаят в случай, че такава бъде 

осъществена спрямо тях. Анализът на отговорите показва, че като положителен факт може да 

се посочи, че 2/3 от гражданите имат познание за често срещаните кибер инциденти и могат да 

ги разпознаят, като само 40% посещават обучителни кампании и курсове за повишаване на 
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тяхната осведоменост по въпросите на киберсигурността. От това може да се обобщи, че ¼ от 

гражданите не посещават такива курсове, но въпреки това са запознати с често срещаните 

опасности в сферата на киберсигурността. Най-вероятно това се дължи или на предишен опит, 

или на тяхната заетост в сфера, свързана с кибер защитата. Едва 8% заявяват желанието си да 

подобрят познанията си в тази сфера. Определено като слабост може да се посочи, че 28% не 

могат да разпознават векторите на често срещаните кибер заплахи. Ето защо като препоръка 

от изследването на тази контрола е важно да се изведе да бъдат насочени тези граждани, които 

са изразили готовност и желание да започнат да посещават обучителни кампании, към 

конкретни ресурси, но така също и да се мотивират останалите 28% да осъзнаят 

необходимостта и нуждата да повишат своята осведоменост по проблемите на 

киберсигурността, тъй като това е пряко свързано с всяка една друга изследвана в това 

проучване контрола, тъй като колкото повече граждани имаме, които да са запознати и 

осведомени за често осъществяваните кибер заплахи, престъпления и инциденти, толкова 

повече те ще прозряват нуждата от прилагането и на всички останали препоръки и изследвани 

контроли, заложени в това проучване. 

 

Контрола: Изграждане на анти-малуеър защита на вашата мрежа/хост 

 

Въпроси 5, 6 и 7 трябва да проверят какво е нивото на разбиране от страна на гражданите по 

отношение на анти-малуеър защитата на устройствата им. Изследването показва, че 71% от 

допитаните участници заявяват, че имат внедрена вече такава антивирусна защита, но и тук, 

както при изследването на контрола, засягащ защитата периметъра на мрежовата сигурност 

чрез внедряване на IDS/IPS системи, едва 31% от тези, които имат вече инсталирани анти-

малуеър защити, наблюдават регулярно логовете, които тази система генерира за тях на база 

на извършени сканирания на подозрителни файлове и/или процеси, т.е. отново, както при 

IDS/IPS имаме внедряване на защитата, но не и преглеждане на генерираните резултати от 

нея, а просто инсталирането й за повече от половината от потребителите, отговорили 

половително, че са внедрили такава, реално извършват и анализ на генерираните логове. Това, 

отново и тук, може да се дължи на факта, че някой друг външен консултант или компания е 

внедрил решението и за потребителя това е бил достатъчен факт да се чувства защитен, без да 

му е било най-вероятно обяснено за необходимостта, произтичаща от редовното анализиране 

на нейната работа посредством генерираните логове, или макар потребителят да е интегрирал 

решението, е проявил небрежност по отношение на създадените логове на антивирусното 

решение. Като положителен факт поне може да бъде посочено, че почти колкото потребители 

имат внедрено антивирусно решение (71%), почти толкова от тях (60%) редовно обновяват 

негвия софтуер, т.е. създадено е у тях разбирането за тази необходимост. Това е една от 

препоръките, която може да бъде изведена от анализа на отговорите на тази контрола, а 

именно да се обърне внимание и да се повиши осведомеността сред гражданите, които са 

внедрили анти-малуеър решение, че внедряването му само по себе си е важна стъпка, но не и 

единствената, а е необходимо и неговото регулярно обновяване и най-вече анализ на 

генерираните логове от инспекцията на подозрителни файлове като това би дало много ценна 

информация на потребителя по отношение на използваните от атакуващите различните 

методи, подходи и използвани вектори на атака. Друга положителна тенденция при тази 



 
 
 
 
 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0084 „Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България“ 

се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ 

 

18 

 

 

контрола може да бъде посочен факта и, че при 7% от гражданите вече е създадено 

необходимостта и разбирането им за необходимостта да обновяват редовно внедреното анти-

малуеър решение, както и да преглеждат редовно неговите логове. При тези потребители 

трябва да се работи, като им бъде предоставена информация за добри практики по какъв начин 

да бъдат приложени тези направления. Като идентифицирана слаба черта определено се 

очертава все пак значителния процент от граждани, които нямат вградена такава защита от 

зловреден код – 28%, и още по-притеснителното е, че само 1% от тези които нямат, реално 

възнамеряват да имплементират такава защита. Ето защо усилията според този модел трябва 

да бъдат насочени към това да бъдат демонстирани и обяснени ползите и необходимостта от 

такава защита, която е една от директните контроли, свързани пряко с киберсигурността при 

крайните потребители. 

 

Контрола: Сканиране на USB устройствата преди поставянето им на компютъра 

 

Въпросите 8 и 9 имат поставена цел да проверят до каква степен гражданите имат изграден 

навик да проверяват не само свалените файлове от интернет, които потенциално биха могли 

да бъдат зловреден код, но и да инспектират всички преносими носители на информация – 

USB устройства, за наличието на малуеър преди тяхното отваряне или стартиране на файл, 

съхранен на тях, който на практика би могъл да бъде зловреден код, при изпълнениеот на 

който да компрометира устройството на потребителя. Положителните отговори дали 

гражданите имат това разбиране и навик да инспектират USB устройствата преди тяхното 

отваряне са посочени само от 58% от анкетираните, а над 1/3 (41%) посочват, че не проверяват 

поставените USB устройства. Идентифицирана слаба страна тук е и фактът, че едва 1% от 

гражданите възнамеряват да започнат да прилагат тази мярка за напред. Така моделът трябва 

да предложи конкретни мерки, чрез които да бъдат обхванати тези крайни потребители и 

бъдат обучени за ползите и какви вредоносни последици биха предотвратили само чрез 

внедряването в дейността им тази дейност да инспектират всеки път поставеното USB 

преносимо устройство преди неговото отваряне, разглеждане и стартиране на файлове, 

съдържащи се на него. За съжаление друг набелязан проблем е и, че само малко над 1/3 (37%) 

проверяват регистъра на компютъра за поставяните USB стройства, търсейки непознати 

такива, които най-вероятно са били поставени в компютърната конфигурация без тяхното 

знание. Положителен знак е, че след участието си в проучването, 5% от анкетираните са 

установили ползите от извършването на такива проверки и са заявили желание да започнат да 

прилагат този защитен механизъм. 

 

Контрола: Инсталиране на пачове и ъпдейти с цел защита на цялата конфигурация 

 

Със следващите въпроси 10 и 11, проучването има за цел да провери дали участващите 

граждани проверяват и обновяват редовно операционната си система и инсталираните на нея 

приложения. Резултатите по категоричен начин показват, че в мнозинството си – 82% и при 

двата въпроса, посочват, че проверяват и инстаират обновления редовно, както за 

операционната им система, така и за инсталираните приложения и софтуер. По отношение на 
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отговорилите „Планирам“ при въпроса, касаещ обновлението на операционната система, 

забелязваме, че 7% сред гражданите са посочили своето намерение да въведат в действията си 

като крайни потребители да проверяват за такива обновления налични за операционната 

система, която ползват, като едва 2% са тези, които са посочили това намерение що се касае до 

инсталираните приложения и софтуер. По-големият процент при заявилите желание да 

проверяват за налични обновления при иперационните системи, отколкото при приложенията, 

може да се предположи, че се дължи на факта, че всяко едно инсталирано приложение 

автоматично прави проверка за актуализация при стартирането му, освен ако не е променена 

ръчно от потребителя тази настройка, докато при наличните актуализации за операционната 

система обикновено биват визуализирани чрез различни нотификации, обикновено показващи 

се в tray-бара. При всички положения, остава идентифицирано като слабост, това, че хората не 

проверяват и инсталират редовно налични обновления както за операционната система (11%), 

така и за отделните приложения (16%). Тук дейността на модела за повишаване на нивото на 

гражданите по отношение на тяхната киберсигурност, трябва да бъде насочена към 

създаването на потребност у гражданите да разберат, че чрез обновяването на операционната 

система и приложния софтуер, производитлят зашитава дадения продукт от нови, станали 

известни, уязвимости и необнпвяването им на практика излага на риск сигурността на 

устройството на потребителя от атаки, за които вече е налична изградена защита. 

 

Контрола: Защита на информацията при пренасяне по мрежата 

 

Категориите въпроси, изследващи нивото на киберсигурност сред гражданите по отношение 

на защитата на информацията при нейния пренос по мрежата – 12, 13, 14 и 15ти въпрос, 

показват още една закономерност, която до момента се установява, че се наблюдава по 

отношение на осигуряване сигурността на периметъра на мрежовата инфраструктура, или 

иначе казано, при внедряването на решния за инспекция и засичене на опити на атаки към 

мрежовата инфраструктура – IDS и IPS. Закономерността показва, че повечето граждани, 

участващи в изследването, заявяват, че ползват сигурни пароли и силен криптиращ алгоритъм 

за защита на мрежовите си устройства, но при 2/3 от тях установяваме, че не преглеждат 

логовете, които WiFi устройството им генерира под формата на статистика за осъществения 

достъп от други устройства, както и това, че нямаме сепариране на мрежите на лична и такава 

за гости. Както и при анализа на резултатите от измерването на контролата за внедрените 

IDS/IPS решения, така и тук, най-вероятно това се дължи на факта, че друг външен консултант 

или техническа компания (най-често именно обслужващия оператор, от който се получава 

интернет достъпът в домовете на гражданите) настройва първоначално мрежовия рутер, но 

след това у гражданите не биват изграждани навици и дори едва им е било обяснявано как да 

преглеждат тези логове, още по-малко пък за ползите по отношение на тяхната 

информационна сигурност, произтичащи от сепарирането на мрежите. Положителен тласък 

представляват именно и при двата въпроса (14 и 15) резултатите, че 7% от гражданите са 

осъзнали необходимостта от мониторирането на статистиката, генерирана от мрежовото 

устройство, както и необходимостта да се разделят мрежите, излъчвани от това мрежово 

устройство на лична и такава за гости. Моделът трябва да обърне внимание на тези граждани, 

заявили такова желание, напътствайки ги към това те да бъдат запознати с добрите практики и 
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ценни практически съвети как реално да сепарират мрежите и по какъв начин да извършват 

анализ на логовете на WiFi мрежовите устройства. По отношение на криптографската защита 

на процесът на автентикация на потребителите с мрежовото устройство по категоричен начин 

доказва, че за повечето потребители е създадено знанието, че паролите, които се използват за 

автентикация с WiFi мрежовото устройство трябва да бъдат силни, комплексни пароли, като 

тук имаме само 4% от гражданите, които заявяват желание да подобрят това, но е интересен 

факт, че значително по-малка част от анкетираните реално знаят какъв точно криптографски 

алгоритъм е зададен на тяхното мрежово устройство и дали той е силен или такъв, с уязвимост 

в алгоритъма, както например е WEP. Като причина за това може отново да се изтъкне, 

фактът,ч е обикновено тези първоначални настройки на мрежовото устройство, които в 

изключително голям процент от случаите си остават така и впоследствие, се правят от 

представител на интернет доставчика и потребителят дори не разбира какъв точно 

криптографски механизъм е настроен, т.е. за него това е нещо имагинерно и не може да се 

види, не както паролата например, където повечето граждани, дори и без завидни познания по 

киберсигурност, могат да оценят дали е сложна такава или не. Затова и при въпрос 12 

наблюдаваме изразено желние за промяна от 10% от анкетираните да се запознаят с това как и 

какъв криптографски механизъм да използват за защитата на тяхната мрежова сигурност. На 

тез граждани, моделът трябва да помогне чрез разяснителни беседи и обучения какво 

представлява процесът на автентикация между устройството на потребителя и използваното 

WiFi устройство като бъдат обърнати акценти на слабостите при по-старите алгоритми и 

съответно силните страни на модерните криптографски механизми като разбира се  обърне 

внимание и на важността на комплексността при избора на пароли. 

 

Контрола: Защита на информацията при съхранение 

 

И ако при предишната контрола, която трябва да провери до каква степен гражданите са 

запознати с това как да съхраняват информацията си при пренос, което е пряко свързано със 

сигурността на тяхната безжична мрежа, то със следващата контрола, а именно за защита на 

информацията при съхранение, въпросите 16, 17 и 18 целят да проверят дали потребителите 

знаят как да запазят своята киберсигурност на ползваните от тях потребитески акаунти. Това е 

директно свързано с начина, по който те оперират със зададените пароли към тези акаунти, т.е 

реферира именно тяхната сигурност. На въпроса дали гражданите използват сигурни пароли 

за автентикация на компютъра си или интернет идентичностите си, 90% от изследваните 

отговори показват, че потребителите смятат изпозлваните от тях пароли за сигурни, т.е. у тях е 

създадено знанието и необходимостта да поставят силни пароли, което разбира се, не 

изключва възможността въобще да не знаят правилата за комплексност на една парола, но 

поне имат разбирането тя да бъде такава. Интересен факт е, че това е и единственият въпрос 

на който нямаме нито един отговор „Планирам“, а останалите 10% от отговорите просто 

заявяват, че не ползват силни пароли като очевидно се примиряват с това, след като няма нито 

едни отговор, изразяващ желание за промяна. Ето защо, тук моделът за подобряване на нивото 

на киберсигурност сред гражданите, има за цел да повиши знанието на гражданите така, че те 

да могат да разберат нуждата от използването на комплексни пароли което директно реферира 

към тяхната киберсигурност. Като идентифицирани слабости могат да се посочат фактите, че 
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от изследваните отговори на гражданите се установява, че 1/4 от тях макар да изпозлват 

силни, комплексни пароли, за съжаление изпозлват тази парола за повече от една своя 

интернет идентичност или акаунт, което е уязвимост и следва да се работи с тязи граждани, 

които макар, че ползват комплесни пароли, ги употребяват на повече от едно място, както и с 

тези които са изразила желание за промяна на това – 4%, да бъдат обучени какви рискове крие 

това за тях. По отношение на използването на двуфакторна автентикация пък, се наблюдава, 

че едва половиата от изследваните крайни потребители са запознати с ползите за тяхната 

киберсигурност, произтичаща от използването на такъв допълнителен слой на защита като 

двуфакторната автентикация. Тук моделът за повишаване нивото на киберсигурност сред 

останалите 52% от гражданите трябва да бъде насочено към това тези потребители първо да 

бъдат запознати и да им бъде демонстрирано какъв тип атаки биха могли да бъдат успешни 

именно заради липсата на такава допълнителна защита, след което да име бъдат предоставени 

конкретни стъпки и добри практики как да внедрят тази защита в своите профили. 

 

Контрола: Изграждане и управление на ефективен процес по разделяне на акаунтите с 

администраторски и потребителски права 

 

Въпрос 19 има поставена цел да провери отново до каква степен крайните потребители имат 

изградени навици и знание за това, че е небходимо да сепарират различните акаунти, които 

оперират на една и ъсща машина, на един и същи компютър. Резултатите от излседването на 

тази контрола са идентични с тези, касаещи сепарирането на безжичните мрежи, излъчвани от 

едно и ъсщо мрежово устройство. Така и тук отново се наблюдава превес – 57% на 

гражданите, които за съжалние не сепарират използваното от тях устройство така, че да може 

различните потребители да имат различен достъп до различите ресурси и информация, 

съдържаща се на компютърното устройство. Така моделът тук ще трябва да предложи 

практически стъпки на онези 5% от анкетираните граждани, които възнамеряват да започнат 

да внедряват тази процедура на разделяне на потребителските от администраторските акаунти, 

как да се изгради такъв ефективен процес по разделяне на акаунтите, а за останалите 57% - 

чрез обучение и предоставяне на информация, да бъде създадена у тях нуждата и знанието от 

необходимостта да бъде изграден и управляван ефикасно такъв процес на сепариране на 

акаунтите. 

 

Контрола: Уведомяване за кибер инцидент на правоприлагащите или други относими 

органи/организации 

 

Последната изследвана контрола, а именно дали потребителите знаят от къде да получат 

допълнителна информация и към кого да се обърнат в случай, че са станали жертва на 

компютърен инцидент или престъпление, показва, че за съжаление има близо 1/3 (32%) от 

гражданите, които макар стотиците информационни кампании през последните няколко 

години, не са могли да предоставят тази информация и да достигнат до крайните потребители 

с това към кого точно като институция могат да се обърнат при възникнал компютърен 

инцидент или осъществено такова престъпление. Ето защо моделът за повишаване на нивото 
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на кибер защита сред гражданите трябва да предложи конкретни мерки, насочени към това да 

се достъне до максимален кръг от крайни потребители, като за целта бъдат използвани 

интерактивни методи и подходи, за да бъде привлечено потребителското внимание, като им 

бъде разяснено именно от кого могат да получат помощ и към кого да се обърнат за да 

съобщят за кибер инцидент или престъпление. 

 

Създаване на модел за гражданско участие в политиката за превенция на 

киберзаплахи и подобряване нивото на киберсигурност въз основа на 

резултатите от анализите 
 

На база на резултатите от предоставеното проучване и стъпвайки на разгледаните 

специфични аспекти на киберсигурността, както и конкретните решения за това как и по 

какъв начин моделът следва да работи със заинтересованите лица и тези, които бяха откроени 

като такива, на които следва да бъдат предложени конкретни решения и добри практики, 

предлага да се разработи интерактивна онлайн платформа, която по-мащабно да отчита 

общите тенденции по начин, повишаващ качеството и нивото на киберсигурност.  

Функционални изисквания за интерактивна онлайн интерпретация на 

модела 
 

Анализирайки всички идентифицирани слабости, установени вследствие на проведеното 

проучване сред гражданите с цел определяне тяхното ниво на знания и умения за лична кибер 

защита, се установява, че за да може да се повиши осезаемо нивото на киберсигурност сред 

крайните потребители, трябва да бъдат приложи конкретни мерки, с които да се достигне до 

онези от тях, които бяха идентифицирани в предния раздел – потребителите, изразили 

желание за промяна и внедряване на предложените контроли за кибер защита, но така също и 

да се мотивират тези от тях, които не са осъзнали все още необходимостта от 

имплементирането на тези решения и им бъде обяснено как внедряването им е 

правопропорционално свързано с повишаване тяхното ниво на кибер защитеност. Беше 

констатиран фактът, че на много от гражданите липсват базови познания и разбирания за 

някои от типовете атаки и как да се предпазят от тях, а така също и платформа, чрез която 

могат да придобиват знания и конкретни напътствия, добри практики за внедряването на едно 

или друго решение в системата на тяхната киберсигурност. Сред повече от половината дори 

липсваше разбиране към кого трябва да се обърнат в случай на кибер инцидент или 

престъпление, на което те са станали жертва, т.е. провежданите информационни кампании не 

са успяли да достигнат до тези хора и да разяснят тази липсваща за тях информация. 

 

С цел даването на конкретни решения на идентифицираните проблеми, както и с цел 

задълбочаване комуникацията с гражданите и директното им включване в процеса на 

непрекъснато променящата се обстановка на киберзаплахи и създаването на адекватен отговор 

чрез изготвянето на непрекъснато променяща се и отговаряща на актуалните заплахи 

политика за превенция, следва да се създаде уеб платформа. 
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Тъй като платформата ще бъде насочена към българските граждани би следвало домейнът й да 

бъде в адресното пространство на „.bg” и да бъде приобщена към портфолиото на 

Международната академия за обучения по киберразследвания (МАОКР) като бенефициeнт по 

проект № BG05SFOP001-2.009-0084 „Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност 

в България“. 

Платформата следва да бъде опростена, за да може да бъде максимално лесна за работа от 

крайния потребител, т.е. препоръчително е избягването на интегриране в нея на форуми и 

други подобни функционалности. 

 

Тъй като настоящият проект е насочен към включването на гражданите активно в 

разработването и поддържането на актуална политика за превенция от киберпрестъпления, 

както и повишаване именно на нивото на киберсигурност сред гражданите, следва 

платформата да има като основна целева аудитория българските граждани, но така също и 

бизнеса. Така платформата следва да се превърне в хъб на омняма на опит, знания и добри 

практики между граждани и бизнеса, подпомагани от експерти по киберсигурност. 

 

Целите пред платформата ще бъдат в този хъб да се събира и публикува своевременно 

информация за актуалните вектори на атака, новите начини на извършване на компютърни 

престъпления и новооткрити уязвимости, които могат успешно да компрометират 

компютърната сигурност. Като основна цел обаче, платформата следва да предоставя 

информация, конкретни стъпки и практически решения, наръчници как да бъдат внедрявани 

решенията, идентифицирани от проведеното проучване като слабости или такива, които все 

още не са внедрени от по-голямата част от обществото в страната. Тези практически 

препоръки следва да бъдат детайлно описани от експерти по кибер и информационна 

сигурност, в подкрепа и взаимодействие с бизнеса, като бъдат предложени най-адекватните 

мерки за прилагане на една или друга защита. 

 

Освен хъб за автоматизирано търсене в интернет пространството и споделяне на актуални 

новини, засягащи пряко или косвено киберсигурността и кибер защитата на гражданите и 

бизнеса, и даващ конкретни препоръки и съвети за внедряването на различни решения за 

кибер защита, както и конкретни практически съвети за имплементирането и отстраняването 

на вече идентифицираните, вследствие на проучването, слабости, платформата следва да 

предоставя връзки към двата основни сайта на български институции, пряко ангажирани с 

противодействие на компютърните престъпления и компютърни инциденти – 

www.cybercrime.bg на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП-МВР и www.govcert.bg на 

българския CERT център. Опционално, на платформата може да бъде поместен и линк, водещ 

към портала на българският център за онлайн детска безопасност - www.safenet.bg, в случай, 

че гражданите или засегнати деца, желаят да получат помощ и да им бъде оказано съдъйствие 

за извършено спрямо тях или техните деца компютърно престъпление, свързано с детска 

сексуална експлоатация. Платформата трябва да съдържа и информация за това към коя точно 

институция могат да се обръщат гражданите, така че да бъде максимално полезна и от помощ 

за тях. 

http://www.cybercrime.bg/
http://www.govcert.bg/
http://www.safenet.bg/
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Разработен е механизъм за оценка на реакцията на отговорните за кибер инцидентите 

страни. В края на всяка календарна година ще бъде осъществявана координация  – главно 

българския CERT център и отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР, като бъде 

анализирана информацията за това колко подадени през интерактивната платформа към тях 

инциденти са бил разследвани. Подаваната от отговорните институции информация би 

следвало да съдържа и информация, в рамките на възможното да споделят предвид техните 

законови правомощия, за това как точно са реагирали на подадения сигнал и какви са били 

предприетите действия. По този начин, тази информация ще бъде интерпретирана като се 

дава количествена и качествена оценка на респондиращата ситуация и да се надгражда 

въпросника, съобразявайки го с тази информация. 

 

Така създадената платформа ще се опита да отговори и да предложи конкретни решения на 

всички констатирани слабости в нивото на киберсигурност сред гражданите – практически 

съвети и напътствия за внедряването на различни контроли за защита, обяснителни кампании 

за тяхната необходимост, а така също и информационна кампания към кого могат да се 

обърнат и от кога да потярсят съдействие в случай не осъществен акт на компютърно 

престъпление или инцидент.  

 

Тъй като обстановката в света на кибер заплахите не е статична, а се изменя с всяка минута, 

следва това да бъде отчетено и при изготвянето на политиките за превенция на гражданите от 

тези кибер инциденти и престъпления. Ето защо направеното изследване днес, следва да се 

счита че няма да е актуално след няколко седмици или месеци. Така на практика, за да може 

да се уверим, че гражданите ще участват активно в процесът на непрекъснато изменяне на 

политиката за превенция на киберзаплахи, така че тя да бъде максимално актуална и да дава 

конкретен адекватен отговор на тази бързо изменяща се обстановка на кибер заплахи, следва 

въпросникът, послужил за изследване на нивото на киберсигурност сред гражданите да бъде 

постоянно наличен, но най-вече и редовно актуализирани да бъдат въпросите в него, така че 

да могат да отразяват новите тенденции при кибер престъпленията. Ето защо, в тази 

палтформа следва да бъде поместен и въпросникът, който да бъде интерактивен и достъпен за 

всеки гражданин, който реши да се включи в изследването и да разбере как да подобри своята 

киберсигурност.  

 

Предвижда се като механизъм за самооценка относно познанията за, и готовността на 

заинтересованите страни, да се справят в ситуации на киберзаплахи, да се създаде т.нар. 

марка за съответствие, която всеки гражданин сам ще може автоматично да установява 

за себе си след регулярното попълване на въпросника и така да измерва своето ниво на 

киберсигурност в реално време съпоставено с актуалните вектори на атака. Това ще бъде 

постигнато като въпросникът ще бъде наличен в платформата за директно попълване от 

заинтересованите граждани, така че в края на попълването му тази информация да бъде 

събирана, но никаква друга лична идентифицираща субекта на попълването му информация не 

следва да се съхранява, с оглед спазването и на разпоредбите на Общия регламент за защита 

на личните данни. Веднага след попълването на въпросника, гражданинът да получва 
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информация за определеното му ниво на киберсигурност и в случай на идентифицирани 

слабости, да му биват предоставяни ресурси, поместени на платформата, с конкретните стъпки 

и добри практики, които следвайки ги, да може да повиши и осигури своята кибер защита. По 

този начин, платформата ще осигури наистина активно гражданско включване в 

непрекъснатия процес на формиране на политиките за превенция на киберзаплахите, като 

наред с това, ще постига и втората си основна цел – да предоставя конкретни решения на 

гражданите с цел повишаване на тяхното ниво на киберсигурност. 

 

Технически изисквания за интерактивна онлайн интерпретация 

 

Всяко отделно попълване на въпросника, поместен в интерактивканата платформа, следва да 

съхранява попълнената от гражданина информацията в база данни в директорията на сайта. 

Тази директория следва да бъде достъпна само за администраторите на сайта, които ще трябва 

впоследствие да анализират постъпващата информация. Всяко едно попълване на въпросника 

трябва да съхранява в базата данни информация за отговорите на отделните въпроси; времето 

за цялостното попълване на въпросника – чрез анализ на отнетото време за попълване ще се 

прави марка за съответствие - един от предвидени механизми за самооценка, като ще се 

анализират базовите познанията на гражданите на база това колко време му е отнело 

поълването ще бъде определяно и индикирано неговото ниво – колкото по-бързо е попълнен 

въпросникът, толкова това би означалото, че познанията на гражданина в тази област са 

високи и не изискват допълнителни усилия за правилното интепретиране на въпросите; датата 

и часът на попълване – чрез този елемент ще се определя актуалността на поаддената от 

гражданина информация. 

 

Целият този емпиричен материал ще бъде съхраняван в директория с администраторски 

достъп на сайта, но тази информация сама по себе си, за да доведе до промяна и изменение на 

политиката за превенция и до актуализиране на въпросника, не може да бъде използвана 

директно, а трябва да бъде анализиране. Затова се предлага като методология, тези „сурови 

данни“ да бъдат фрагментирани и обобщавани от екип от експерти, които анализирайки ги, да 

могат да предлагат краткосрочно и дългосрочно планиране на промени в политиката за 

превенция на киберзаплахите. 

 

За да може информацията да бъде интерпретирана правилно, следва да се създаде отворена 

група от експерти, които да съставляват Комитет по киберсигурност към Международната 

академия за обучения по киберразследвания (МАОКР). Комитетът ще има четири основни 

направления на дейност: 

1. Да преглежда, анализира и обобщава информацията, постъпваща при попълването 

на онлайн въпросника от гражданите, с който се цели да се измерва тяхното ниво на 

киберсигурност в реално време като на база на тази инфорамция да се актуализират и 

политиките за превенция на киберзаплахите; 

2. Да актуализира въпросите, застъпени в онлайн въпросника, които измерват нивото на 

киберсигурност сред гражданите, като новите въпроси да бъдат съобразявани с новите 
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тенденции, методи и вектори на атаки при кибер престъпленията, така че да може 

измерваното ниво сред гражданите да бъде актуално и съобразено с кибер 

обстановката; 

3. Да предлага чрез експертни заключения практически насоки, напътствия и 

конкретни решения за подобряване нивото на киберсигурност сред гражданите, като 

тази информация бива публикувана на страниците на платформата, така че да е 

публично достъпна и да бъде споделяна със заинтересованите граждани след 

попълването на въпросника от тяхна страна. По този начин, чрез този модел, ще можем 

да осигурим един затворен цикъл, който постоянно да измерва нивото на киберзащита, 

съотносимо с актуалната обстановка на кибер престъпленията и в същото време 

гражданите да попучават експертни напътствия и съвети как да отговорят на заплахите 

и да повишат своята киберзащита; 

4. Провеждат кампании за повишаване на осведомеността на гражданите, бизнеса и 

държавната администрация в сферата на киберсигурността и превенцията на 

киберзаплахите като бъдат предлагани и демонстрирани конкретни решения за 

свеждане до минимум на риска от тяхното реализиране спрямо гражданите; 

 

Комитът по киберсигурност към Международната академия за обучения по 

киберразследвания, като елемент на механизма по анализ на постъпващата информация, ще 

има обединяваща роля между отделните социално-икономическите партньори – граждани, 

бизнеса, ЮЛНЦ и дърважните органи, като след експертния анализ на постоянно изменящата 

се обстановка на киберсигурността, съпоставена с отговорите от интерактивната платформа за 

измерване състоянието на киберсигурността сред гражданите, Комитетът ще може да предлага 

на обсъждане нови решения, които да решават конкретни нововъзникнали проблеми, така че 

тези мерки да стават публично достояние до заинтересованите страни чрез интерактивната 

платформа. Така Комитетът, като основна роля в механизма на повишаване на нивото на 

киберсигурността на гражданите, ще осигурява непрекъснато най-релевантна и обновена 

информация за тенденциите на изменящата се обстановка на киберзаплаха и съответните 

адекватни мерки за спряване с новите уюзвимости и индентифицирани слабости.  

 

Интерактивната платформа следва да бъде разработена, спазвайки следните технически 

задания за изработка: 

 

1. Цел и основни изисквания към сайта 

Създаване на модерна web-визия. Сайтът трябва да е лесен и интуитивен за навигиране. 

Дизайнът трябва да е модерен и атрактивен, цветовете да са в стил „flat“. Дизайнът, 

съдържанието и оптимизацията трябва да са насочени изцяло към целевата група на граждани, 

държавните институции и бизнеса, пряко или косвено ангажирани с проблемите на 

киберсигурността. Концепцията следва да вдъхва умерена сериозност. Сайтът трябва да има 

административен панел, чрез който лесно да може да се променя и добавя съдържание на 

страниците. При изграждането на сайта, да се спазват основните правила за SEO-

оптимизиране. 

С цел последващо развитие на сайта, следва същият: 
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- да е написан на езика PHP с базa данни MySQL или ползването на WordPress 

платформата с добавяне на плъгини, необходими за описаните по-горе фукнционални 

изисквания; 

- за изграждането да е използван някой от следните frameworks: symfony 2, Laravel 5, 

wordpress; В случай, че се използва езикът PHP, то кодът да е форматиран четимо и стилово 

оформен (предпочитат се вариантите GNU style или 1TBS). Страниците да дават възможност 

за споделяне в социалните мрежи: Facebook, LinkedIn, Twitter. 

 

2. Целева аудитория 

Български граждани, държавни институции и бизнеса, пряко или косвено свързани и имащи 

отношение към проблемите на киберсигурността и разследването на киберпрестъпления. 

 

3. Графична част 

Цветова гама на сайта:  

 
 

Дизайн и разположение на отделните елементи по страниците: 

  

 

 

 

 

4. Структура на сайта 

4.1. Начална страница 

Началната страница да е с уникален дизайн. Да е единствената страница с този дизайн в 

целия сайт. Да съдържа препратки с кратки текстове и изображения към вътрешните страници 

на сайта. 

4.2. Вътрешни страници 

Сайтът да разполага с 3 базови вътрешни страници: 

- Новини – със списък с линкове към статии 

- Интерактивна платформа с поместен въпросник 

- За нас (Контакти) 

4.3. Новини 

Тази страница да описва новини в сферата на киберпрестъпленията, киберсигурността 

и всяка дейност, имаща пряко или косвено отношение към киберзаплахите и новооткрити 

уязвимости в различни хардуерни и софтуерни елементи. Информацията да се добавя 

регулярно/автоматично поне веднъж седмично. Всички новини да се подреждат в 

хронологичен ред. Страницата да има странициране, като да се показват по 5 новини на 

страница. Без възможност за коментари. 
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5. Оформление на отделните страници: 

- Началната страница да е с отделен дизайн.  

- Вътрешните страници - да са изградени с еднотипен дизайн, който да включва: 

 Хедър – не по-голям от 200px (при десктоп версията). 

 Горно хоризонтално меню – ще включва избрани базови страници на сайта. 

Може да е част от хедъра. 

 Странично меню – ще съдържа линкове към всички страници 

 Съдържание на страниците 

 Футър – ще съдържа част от информация от Контакти (За нас) – телефона за 

връзка, e-mail. Ще съдържа линк към трите базови страници 

 

6. Административен панел 

Чрез него да може да се: 

- редактира текста на страниците: Базови и Контакти. Да се интегрира WYSIWYG 

редактор 

- добавят, редактират и изтриват новини 

- Форма за качване на файлове. Файловете да могат да се изтриват 

В административния панел да може да се влиза през логин-форма. Да има 2-ма 

администратори, ако единият е в невъзможност за спешна редакция на сайта, да може да се 

логне друг сътрудник. 

 

7. Брояч на посетителите 

Може да се интегрира външен брояч, но да дава достатъчна информативност по отношение на 

уникални посетители, устройства, време на престой. 

 

Стратегия за публичност на резултатите и механизъм за ангажираност на 

държавните институции, ЮЛНЦ, работещи в областта на 

киберсигурността, и социално-икономическите партньори (СИП) за 

припознаване на резултатите 

 

След създаването на платформата, същата следва да бъде популяризирана посредством 

социалните мрежи като Facebook и най-вече професионалната социална мрежа LinkedIn от 

членовете на МАОКР, на Комитета по киберсигурност към МАОКР, чрез уведомяването на 

социално-икономическите партньори и особено CERT центъра и отдел „Киберпрестъпност“ 

при ГДБОП за нейното съществуване, но и особено важно чрез реклама в социалните мрежи и 

интернет търсачките, така че да може да достигне до максимално голям кръг от граждани и 

бизнеса. За целта следва да се предвидят и осъществят конкретни дейности, свързани с 

нейната SEO оптимизация като бъдат заложени конректни ключови думи и фрази, които да 

реферират директно към платформата, така че да се превърне в предпочитан ресурс на 

информация за гражданите. 
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За да се осигури публичност на резултатите от проучванията, същите ще бъдат оповестявани 

на страниците на платформата в т.нар „новинарска секция“ и споделяни в социалните мрежи. 

За да се осъществи механизъм за ангажираност и припознаване на резултатите, всички 

направените предложения и анализи от Комитета по киберсигурност към МАОКР ще бъдат 

споделяни с държавните институции, ЮЛНЦ, работещи в областта на киберсигурността, и 

социално-икономическите партньори (СИП)  под формата на периодичен бюлетин за 

актуалните резултати и тендеции в изменението на кибер обстановката и нивото на 

гражданската киберсигурност. 


