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1. Въведение 

Този документ е изготвен 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 “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“.  

Документът съдържа проучване за нивото на киберсигурност сред граждани, 

юридически лица с нестопанска цел, бизнес организации  и държавната 

администрация, и по никакъв начин не изразява позиция на Управляващия орган 

на оперативна програма „Добро управление“ и Европейската Комисия.  

2. Планиране 

2.1 Дефиниране целта на събиране на информация 

Целта на събираната информация е да бъде използвана за определяне 

нивото на киберсигурност сред гражданите, юридически лица с нестопанска цел 

(ЮЛНЦ), бизнес организации и държавна администрация. 

2.2 Основни въпроси, които се задават, за да се проучи нивото на 

киберсигурност 

Въпросите са съобразени със сървеменните електронни технологии, както и 

с техните възможности да бъдат използвани от гражданите, ЮЛНЦ, бизнес 

организации и държавна администрация за повишаване на нивото на 

киберсигурност. 

3. Методология 

3.1 Модел „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, 
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че те дават приоритет и се фокусират върфу по-малък брой действия с високо 

ефективен резултат. 

Контролите на CIS са приоритетен набор от действия, които формират 

отбранителен набор от добри практики, за смекчаването на най-честите атаки 

срещу системи и мрежи. Те са разработени от общност на ИТ експерти, които 

прилагат своят опит придобит от първа ръка за кибер защита при създаването на 

глобални мерки за сигурност. 

Експертите разработващи CIS контролите принадлежат на широк спектър от 

сектори включително търговия на дребно, производство, здравеопазване, 

образование, управление, отбрана и други. 

 

Моделът 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 
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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. 

 

Раздел: ФОНДАМЕНТАЛНИ 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

3.2 Приложение на модела 

Основни принципи 

 Развитието на CIS се ръководи от ключови принципи, които гарантират 

по-стабилен краен резултат. 

 Справяне с актуални атаки, нововъзникващите технологии и 

променящаи се бизнес изисквания за ИТ: Контролите на CIS се 

актуализират за да се отразят както наличието на нови инструменти за 

киберсигурност, така и промени в векторите на заплахите, пред които 

са изправени всички организации. 

 Допринася за насоченост към ключови теми като удостоверяване, 

криптиране и изпълнение на приложения: Ръководството за всяка от 

тези основни теми за сигурност е покрито подробно от версия 7 за 

контрол на CIS. 

 По-добро съпоставяне с други стандарти: Съпоставянето към NIST 

рамката за киберсигурност 

 Подобряване на последователността и опростяване на 

формулировката на всеки: Общността изясни и опрости всяки CIS 

Control, чрез премахването на няколко задачи в рамките на един под-

контрол, така контролите на CIS са по-лесни за измерване, 

наблюдение и изпълнение. 

 Структурните промени в оформлението и формата: Помагат на 

контролите да бъдат уместни и адаптивни към различни организации, 

преструктурираното съдържание дава го галяма гъвкавост. 
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4. Конструиране на въпросниците 

4.1 Разработване на въпроси 

Контролите съдържат над 190 тематични контроли и подконторли покриващи 

целият спектър от решения за киберзащита. На базата на този масив от 

информация бяха синтезирани три групи въпросници използвани за анализ на 

нивото на киберсигурност сред гражданите, ЮЛНЦ, бизнес организации и държавна 

администрация, и. препоръки за повишаване на нивото на киберсигурност на 

гражданите, бизнеса и държавната администрация. 

Всеки въпросник е съобразен с минималните изисквания за ниво на 

киберзащита. Подбрани са 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, ЮЛНЦ, бизнес организации и държавна администрация. 

 

4.2 Създаване на въпросника 

За всяко от трите направления на проучване е създаден въпросник от 20 

въпроса. Въпросите са ограничени до 20 след направено проучване за добри 

практики при събирането на информация. Всеки от въпросите има фиксирани три 

отговора съответстващи на „Да“, „Не“ и „Планирам“. 

Отговорите с „Да“ се номинират със стойност 5, отговорите с „Не“ и 

„Планирам“ се номинират със стойност 1. 

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. 

 

4.3 Въпросници 

4.3.1 Въпросник: Проучване нивото на киберсигурност на гражданите 

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

устройство за филтриране на зловреден трафик 

Защита на мрежовия периметър, изолиране на опити за атаки. 
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Въпрос 2: Наблюдавате ли регулярно логовете на вашия IDS/IPS или рутер 

за откриване на опити за атаки?  

Защита на мрежовия периметър, изолиране на опити за атаки. 

 

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

повишаване на вашата осведоменост за киберсигурност?  

Поддържане на осведоменост за кибер заплахите. 

 

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

кибер атаки/рискове? 

Поддържане на осведоменост за кибер заплахите. 

 

Въпрос 5: Имате ли внедрени анти-малуеър защити на вашия 

компютър/мрежа? 

Изграждане на анти-малуеър защита на вашата мрежа/хост 

 

Въпрос 6: Наблюдавате ли регулярно логовете на вашия анти-малуеър 

софтуеър/устройство? 

Изграждане на анти-малуеър защита на вашата мрежа/хост 

 

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

Изграждане на анти-малуеър защита на вашата мрежа/хост 

 

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

да бъде изпълнен/отворен файл на него? 

Сканиране на USB устройствата преди поставянето им на компютъра 

 

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

за поставяни USB устройства без вашето знание? 

Сканиране на USB устройствата преди поставянето им на компютъра 

 

Въпрос 10: Проверявате и инсталирате ли редовно налични обновления за 

операционната ви система на компютъра? 

Инсталиране на пачове и ъпдейти с цел защита на цялата конфигурация 
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Въпрос 11: Проверявате и инсталирате ли редовно налични обновления за 

приложенията на компютъра? 

Инсталиране на пачове и ъпдейти с цел защита на цялата конфигурация 

 

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

на връзката? 

Защита на информацията при пренасяне по мрежата 

 

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

Защита на информацията при пренос по мрежата 

 

Въпрос 14: Наблюдавате ли редовно логовете на вашето WiFi мрежово 

устройство за откриване на опити за свързване от неизвестен Ви източник? 

Защита на информацията при пренос по мрежата 

 

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

лична? 

Защита на информацията при пренос по мрежата 

 

Въпрос 16: Използвате ли сложни пароли за вашите интернет идентичности 

и компютър? 

Защита на информацията при съхранение 

 

Въпрос 17: Използвате ли различни пароли за всяка една интернет 

идентичност? 

Защита на информацията при съхранение 

 

Въпрос 18: Имате ли активирана двуфакторна защита при автентикацията си 

в интернет идентичностите Ви? 

Защита на информацията при съхранение 

 

Въпрос 19: Разделяте ли потребителските права на акаунтите на компютъра 

ви и следите ли за действията на различните потребители? 

Изграждане и управление на ефективен процес по разделяне на акаунтите с 

администраторски и потребителски права 
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Въпрос 20: Знаете ли към кого да се обърнете при осъществяването спрямо 

вас на кибер инцидент? 

Уведомяване за кибер инцидент на правоприлагащите или други относими 

органи/организации 

4.3.2 Въпросник: Проучване нивото на киберсигурност на ЮЛНЦ и 

бизнес организации 

Въпрос 1: Поддържате ли актуален опис на активите си (включително 

хардуер и софтуер)? 

Поддържка на точен и актуален списък на всички технологични активи с 

възможност за съхраняване или обработка на информация. Този инвентар включва 

всички хардуерни активи, независимо дали са свързани с продукционната среда на 

организацията или не. 

 

Въпрос 2: Използвате ли автоматизирани инструменти за сканиране и 

откриване на уязвимости? 

Използвайте ли съвременен инструмент за сканиране на уязвимости, за да 

сканирате автоматично всички системи в мрежата седмично или по-често, за да 

идентифицирате всички потенциални уязвимости в системите на организацията. 

 

Въпрос 3: Използвате ли автоматизирани инструменти за управление на 

осъвременяването на операционните системи и апликации? 

Автоматизирани инструменти за актуализация на софтуера, който да 

гарантира, че операционните системи и априкации са с най-новите актуализации за 

сигурност, предоставяни от доставчика. 

 

Въпрос 4: Внедрен ли е процес за оценка на риска? 

Използвате процес за оценка на риска, за да давате приоритет за 

отстраняването на откритите уязвимости. 

 

Въпрос 5: Използвате ли специални профили за управление с 

административни права? 

Всички потребители с административен достъп използват специален или 

вторичен профил за административни дейности. Тази профили трябва да се 

използва само за административни дейности и никога да не се използват за 

сърфиране в интернет, работа с електронна поща или други подобни дейности. 
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Въпрос 6: Използвате ли пароли с контролирано високо ниво на 

комплексност? 

Когато не е налице многофакторното удостоверяване за локални 

администратори, root или сервизни акаунти, профилите ще използват пароли, които 

са уникални за  система и с контролирано високо ниво на комплекстност. Те трябва 

да съдържат маки и големи букви, цифри и специални символи. Препоръчително и 

дължината на паролата да бъде повече от осем символа. 

 

Въпрос 7: Има ли внедрен механизъм за централизирано събиране и 

съхранение на информация за осъществени електронните събития? 

Централизирана система за управление и анализ на електронните събития. 

Събиране, запазване и анализ на електронни събития от апликации, операционни 

системи, мрежово обурудване и др. 

 

Въпрос 8: Проверявате ли редовно записаните електронни събития? 

Редовно преглеждане на електронните събития за да се идентифицират 

аномалии или необичайни действия. Анализ и автоматизация по управление на 

инцидентите. Изграден специализиран център за контрол на инциденти. 

 

Въпрос 9: Има ли интегрирана система за филтриране на DNS? 

Използвайте услуги за филтриране на DNS чрез които можете да 

контролирате и блокирате достъпа до известни злонамерени домейни 

 

Въпрос 10: Разполагате ли с централизиран софтуер за управление срещу 

изпълнение и разпространение злонамерен код? 

Използвайте централно управляван софтуер за непрекъснато наблюдение и 

защита на всяка работна станция и сървър на организацията срещу изпълнение и 

разпространение злонамерен софтуер 

 

Въпрос 11: Има ли внедрена защитна стена (FW,IDS,IPS) на ниво 

приложенията? 

Изградена защитена стена на ниво приложение пред всички критични 

сървъри, за да проверирява и валидира трафика към сървъра. Всеки неоторизиран 

трафик трябва да бъде регистриран и блокиран. 
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Въпрос 12: Правят ли се редовни автоматизирани резервни копия? 

Всички системни данни се архивират автоматично и редовно. Съхранявят се 

на защитено място и са в готовност за използване в случай на възтановяване след 

инцидент. 

 

Въпрос 13: Инсталират ли се последните стабилни версии и всички 

актуализации за сигурност свързани с обновяването на мрежовите уствоиства? 

Инсталиране на последните стабилни версии на всички актуализации, 

свързани със сигурността, на всички мрежови устройства. 

 

Въпрос 14: Криптирани ли са данните в паметта на всички мобилни 

устройства? 

Използвате софтуер за криптиране на всички дискови масиви в това число и 

на всички мобилни устройства. 

 

Въпрос 15: Криптирани ли са преносимите носители на информация? 

Криптиране на всички преносими устроиства съхраняващи информация, 

дори когато не се използват. 

 

Въпрос 16: Сегментирани ли са компютърните мрежи базирано на 

чуствителността на информацията преминаваща през тях? 

Сегментирне мрежата въз основа на  класификационното ниво на 

информацията, съхранявана на сървърите, трансфера на чувствителна 

информация трябва да е в отделни виртуални локални мрежи (VLAN). 

 

Въпрос 17: Има ли внедрена политика за използване на мултифакторна 

верификация? 

Използване на мултифакторно удостоверяване за всички потребителски 

акаунти, във всички системи, независимо дали се управлява от вас или от 

доставчик на трета страна. 

 

Въпрос 18: Криптират или хешират ли се всички верификационни данни? 

Криптирате или хеширате с допълнително усложнени механизми всички 

идентификационни данни за автентификация, когато се съхраняват или пренасят. 
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Въпрос 19: Има ли внедрена програма за повишаване  нивато на 

информационна сигурност? 

Програма за повишаване на сигурността за всички членове на 

организацията, която редовно да се изпълнява, за да се гарантира, че се разбира 

и проявява необходимото поведение и умения, за да осигурят сигурността на 

организацията. Програмата за повишаване на сигурността на организацията трябва 

да е непрекъснат процес и на нива за разбиране от всички. 

 

Въпрос 20: Провеждат ли се редовно външни и вътрешни тестове за 

проникване? 

Провеждане на редовни тестове за външно и вътрешно проникване, за 

идентифициране на уязвимостите и векторите на атака, които могат да бъдат 

използвани за успешно проникване в корпоративни системи. 

 

4.3.3 Въпросник: Проучване нивото на киберсигурност на държавната 

администрация 

Въпрос 1: Поддържате ли актуален опис на активите си (включително 

хардуер и софтуер)? 

Поддържка на точен и актуален списък на всички технологични активи с 

възможност за съхраняване или обработка на информация. Този инвентар включва 

всички хардуерни активи, независимо дали са свързани с продукционната среда на 

организацията или не. 

 

Въпрос 2: Използвате ли автоматизирани инструменти за сканиране и 

откриване на уязвимости? 

Използвайте ли съвременен инструмент за сканиране на уязвимости, за да 

сканирате автоматично всички системи в мрежата седмично или по-често, за да 

идентифицирате всички потенциални уязвимости в системите на организацията. 

 

Въпрос 3: Използвате ли автоматизирани инструменти за управление на 

осъвременяването на операционните системи и апликации? 

Автоматизирани инструменти за актуализация на софтуера, който да 

гарантира, че операционните системи и априкации са с най-новите актуализации за 

сигурност, предоставяни от доставчика. 
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Въпрос 4: Внедрен ли е процес за оценка на риска? 

Използвате процес за оценка на риска, за да давате приоритет за 

отстраняването на откритите уязвимости. 

 

Въпрос 5: Използвате ли специални профили за управление с 

административни права? 

Всички потребители с административен достъп използват специален или 

вторичен профил за административни дейности. Тази профили трябва да се 

използва само за административни дейности и никога да не се използват за 

сърфиране в интернет, работа с електронна поща или други подобни дейности. 

 

Въпрос 6: Използвате ли пароли с контролирано високо ниво на 

комплексност? 

Когато не е налице многофакторното удостоверяване за локални 

администратори, root или сервизни акаунти, профилите ще използват пароли, които 

са уникални за  система и с контролирано високо ниво на комплекстност. Те трябва 

да съдържат маки и големи букви, цифри и специални символи. Препоръчително и 

дължината на паролата да бъде повече от осем символа. 

 

Въпрос 7: Има ли внедрен механизъм за централизирано събиране и 

съхранение на информация за осъществени електронните събития? 

Централизирана система за управление и анализ на електронните събития. 

Събиране, запазване и анализ на електронни събития от апликации, операционни 

системи, мрежово обурудване и др. 

 

Въпрос 8: Проверявате ли редовно записаните електронни събития? 

Редовно преглеждане на електронните събития за да се идентифицират 

аномалии или необичайни действия. Анализ и автоматизация по управление на 

инцидентите. Изграден специализиран център за контрол на инциденти. 

 

Въпрос 9: Има ли интегрирана система за филтриране на DNS? 

Използвайте услуги за филтриране на DNS чрез които можете да 

контролирате и блокирате достъпа до известни злонамерени домейни 

 

Въпрос 10: Разполагате ли с централизиран софтуер за управление срещу 

изпълнение и разпространение злонамерен код? 
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Използвайте централно управляван софтуер за непрекъснато наблюдение и 

защита на всяка работна станция и сървър на организацията срещу изпълнение и 

разпространение злонамерен софтуер 

 

Въпрос 11: Има ли внедрена защитна стена (FW,IDS,IPS) на ниво 

приложенията? 

Изградена защитена стена на ниво приложение пред всички критични 

сървъри, за да проверирява и валидира трафика към сървъра. Всеки неоторизиран 

трафик трябва да бъде регистриран и блокиран. 

 

Въпрос 12: Правят ли се редовни автоматизирани резервни копия? 

Всички системни данни се архивират автоматично и редовно. Съхранявят се 

на защитено място и са в готовност за използване в случай на възтановяване след 

инцидент. 

 

Въпрос 13: Инсталират ли се последните стабилни версии и всички 

актуализации за сигурност свързани с обновяването на мрежовите уствоиства? 

Инсталиране на последните стабилни версии на всички актуализации, 

свързани със сигурността, на всички мрежови устройства. 

 

Въпрос 14: Криптирани ли са данните в паметта на всички мобилни 

устройства? 

Използвате софтуер за криптиране на всички дискови масиви в това число и 

на всички мобилни устройства. 

 

Въпрос 15: Криптирани ли са преносимите носители на информация? 

Криптиране на всички преносими устроиства съхраняващи информация, 

дори когато не се използват. 

 

Въпрос 16: Сегментирани ли са компютърните мрежи базирано на 

чуствителността на информацията преминаваща през тях? 

Сегментирне мрежата въз основа на  класификационното ниво на 

информацията, съхранявана на сървърите, трансфера на чувствителна 

информация трябва да е в отделни виртуални локални мрежи (VLAN). 
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Въпрос 17: Има ли внедрена политика за използване на мултифакторна 

верификация? 

Използване на мултифакторно удостоверяване за всички потребителски 

акаунти, във всички системи, независимо дали се управлява от вас или от 

доставчик на трета страна. 

 

Въпрос 18: Криптират или хешират ли се всички верификационни данни? 

Криптирате или хеширате с допълнително усложнени механизми всички 

идентификационни данни за автентификация, когато се съхраняват или пренасят. 

 

Въпрос 19: Има ли внедрена програма за повишаване  нивато на 

информационна сигурност? 

Програма за повишаване на сигурността за всички членове на 

организацията, която редовно да се изпълнява, за да се гарантира, че се разбира 

и проявява необходимото поведение и умения, за да осигурят сигурността на 

организацията. Програмата за повишаване на сигурността на организацията трябва 

да е непрекъснат процес и на нива за разбиране от всички. 

 

Въпрос 20: Провеждат ли се редовно външни и вътрешни тестове за 

проникване? 

Провеждане на редовни тестове за външно и вътрешно проникване, за 

идентифициране на уязвимостите и векторите на атака, които могат да бъдат 

използвани за успешно проникване в корпоративни системи. 

 

5. Провеждане на проучване и резултати 

Проучването се проведе сред граждани, ЮЛНЦ, бизнес организации и 

държавната администрация като изследва кои са най-разпространените заплахи 

онлайн, колко често възникват и как те им противодействат. Проучването се 

осъществи чрез формиране на работна група, в която участваха представители на 

бизнеса, държавни институции, CERT България, неправителствени организации, 

академични структури и др. Изготвените въпроси бяха разпространени чрез онлайн 

платформа, както и се проведоха стандартизирани интервюта с представителите 

на целевата аудитория - представители на държавната администрация, бизнеса, 

правоохранителните и правораздавателните органи, неправителствения сектор. 
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Проучването се провежда чрез онлайн платформа Survey Monkey. Тази 

платформа предоставя пълен набор от инструменти за анализ и отчитане на 

резултати от проучвания също така осигуряват на потребителите възможност да 

откриват интелигентни решения за подпомагане на организациите и да изпълняват 

желаните действия въз основа на резултатите от проучването.  

 

 

5.1 Резултат: Проучване нивото на киберсигурност на гражданите 

 

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

устройство за филтриране на зловреден трафик 
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Въпрос 2: Наблюдавате ли регулярно логовете на вашия IDS/IPS или рутер 

за откриване на опити за атаки?  

 

 
 

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

повишаване на вашата осведоменост за киберсигурност? 
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Въпрос 4: Познавате ли начинът на извършване на най-често срещаните 

кибератаки/рискове? 

 

 
 

Въпрос 5: Имате ли внедрени анти-малуеър защити на вашия компютър/мрежа? 
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Въпрос 6: Наблюдавате ли регулярно логовете на вашия анти-малуеър 

софтуеър/устройство? 

 

 
 

Въпрос 7: Обновявате ли редовно вашия анти-малуеър софтуеър? 
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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? 
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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? 
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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? 
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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? 
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Въпрос 16: Използвате ли сложни пароли за вашите интернет идентичности 

и компютър? 

 

 
 

 

Въпрос 17: Използвате ли различни пароли за всяка една интернет 

идентичност? 
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Въпрос 18: Имате ли активирана двуфакторна защита при автентикацията си 

в интернет идентичностите Ви? 

 

 
 

 

Въпрос 19: Разделяте ли потребителските права на акаунтите на компютъра 

ви и следите ли за действията на различните потребители? 
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Въпрос 20: Знаете ли към кого да се обърнете при осъществяването спрямо 

вас на кибер инцидент? 

 

 

5.2 Резултат: Проучване нивото на киберсигурност на ЮЛНЦ и бизнес 

организации 

 

Въпрос 1: Поддържате ли актуален опис на активите си (включително 

хардуер и софтуер)? 
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Въпрос 2: Използвате ли автоматизирани инструменти за сканиране и 

откриване на уязвимости? 

 

 
 

Въпрос 3: Използвате ли автоматизирани инструменти за управление на 

осъвременяването на операционните системи и апликации? 

 

 

 
 



                                                         
 

Проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд 

29 
 

 

Въпрос 4: Внедрен ли е процес за оценка на риска? 

 

 
 

 

Въпрос 5: Използвате ли специални профили за управление с 

административни права? 
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Въпрос 6: Използвате ли пароли с контролирано високо ниво на 

комплексност? 

 

 
 

Въпрос 7: Има ли внедрен механизъм за централизирано събиране и 

съхранение на информация за осъществени електронните събития? 
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Въпрос 8: Проверявате ли редовно записаните електронни събития? 

 

 
 

 

Въпрос 9: Има ли интегрирана система за филтриране на DNS? 
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Въпрос 10: Разполагате ли с централизиран софтуер за управление срещу 

изпълнение и разпространение злонамерен код? 

 

 
 

 

Въпрос 11: Има ли внедрена защитна стена (FW,IDS,IPS) на ниво 

приложенията? 
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Въпрос 12: Правят ли се редовни автоматизирани резервни копия? 

 

 
 

Въпрос 13: Инсталират ли се последните стабилни версии и всички 

актуализации за сигурност свързани с обновяването на мрежовите уствоиства? 
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Въпрос 14: Криптирани ли са данните в паметта на всички мобилни 

устройства? 

 

 
 

Въпрос 15: Криптирани ли са преносимите носители на информация? 

 

 

 
 

 



                                                         
 

Проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд 

35 
 

Въпрос 16: Сегментирани ли са компютърните мрежи базирано на 

чуствителността на информацията преминаваща през тях? 

 

 
 

 

Въпрос 17: Има ли внедрена политика за използване на мултифакторна 

верификация? 
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Въпрос 18: Криптират или хешират ли се всички верификационни данни? 

 

 
 

 

Въпрос 19: Има ли внедрена програма за повишаване  нивато на 

информационна сигурност? 
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Въпрос 20: Провеждат ли се редовно външни и вътрешни тестове за 

проникване? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Резултат: Проучване нивото на киберсигурност на държавната 

администрация 
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Въпрос 1: Поддържате ли актуален опис на активите си (включително 

хардуер и софтуер)? 

 

 
 

 

Въпрос 2: Използвате ли автоматизирани инструменти за сканиране и 

откриване на уязвимости? 
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Въпрос 3: Използвате ли автоматизирани инструменти за управление на 

осъвременяването на операционните системи и апликации? 

 

 
 

 

 

Въпрос 4: Внедрен ли е процес за оценка на риска? 
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Въпрос 5: Използвате ли специални профили за управление с 

административни права? 

 

 
 

 

 

Въпрос 6: Използвате ли пароли с контролирано високо ниво на 

комплексност? 
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Въпрос 7: Има ли внедрен механизъм за централизирано събиране и 

съхранение на информация за осъществени електронните събития? 

 

 
 

 

 

Въпрос 8: Проверявате ли редовно записаните електронни събития? 
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Въпрос 9: Има ли интегрирана система за филтриране на DNS? 

 

 
 

 

Въпрос 10: Разполагате ли с централизиран софтуер за управление срещу 

изпълнение и разпространение злонамерен код? 
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Въпрос 11: Има ли внедрена защитна стена (FW,IDS,IPS) на ниво 

приложенията? 

 

 
 

 

Въпрос 12: Правят ли се редовни автоматизирани резервни копия? 
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Въпрос 13: Инсталират ли се последните стабилни версии и всички 

актуализации за сигурност свързани с обновяването на мрежовите уствоиства? 

 

 
 

 

 

Въпрос 14: Криптирани ли са данните в паметта на всички мобилни 

устройства? 
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Въпрос 15: Криптирани ли са преносимите носители на информация? 

 

 
 

 

 

Въпрос 16: Сегментирани ли са компютърните мрежи базирано на 

чуствителността на информацията преминаваща през тях? 
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Въпрос 17: Има ли внедрена политика за използване на мултифакторна 

верификация? 

 

 
 

 

Въпрос 18: Криптират или хешират ли се всички верификационни данни? 
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Въпрос 19: Има ли внедрена програма за повишаване  нивато на 

информационна сигурност? 

 

 
 

 

Въпрос 20: Провеждат ли се редовно външни и вътрешни тестове за 

проникване? 

 

 
 


