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Аbstract: The analysis of the current understanding and the changed nature of the threats, the influence of technologies in the management systems
and their maintenance in the conditions of threats
were carried out. Challenges and approaches and
counteraction options for cyber-resilience from

С динамичното развитие на информационните и облачните комуникационни технологии
процесите на глобализация са в съответствие с
прехода от индустриално към информационно
общество. В контекста на световните проблеми
определено място заемат постиженията на кибернетиката и информатиката, реализиращи обмен
на големи обеми от данни в реално време, като
тези технологии се прилагат в управлението и сигурността на организациите.
В съответствие с Националната отбранителна стратегия постигането на информационно превъзходство поставя в голяма степен на зависимост
реализирането на целите, които произтичат от необходимостта за осигуряването на киберустойчива среда за развитие в системата за управление на
организацията в глобализиращия се свят.

spatially dispersed sites are examined, but through
uniquely configured resources to achieve cyberattack management capabilities.
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С приемането на Националната стратегия
за киберсигурност „Киберустойчива България
2020“ ясно е формулиран колективния ангажимент и отговорност на заинтересованите страни
за осигуряването на една модерна рамка и стабилна среда за развитие на националната система за
киберсигурност, като неразделна част от сигурността на организациите. Комуникационните и
информационни инфраструктури са гръбнакът и
основен фактор за управлението и функционирането на системите с национално значение.
В стратегията са определени основните принципи, върху които се организира, изгражда и поддържа киберсигурността, които служат като основа при генериране на политики, прилагане на
надеждна защита и реакция при киберинцидент,
както и прилагане на мерки за постигане на при9

емливо ниво на киберсигурност в организацията.
Може да се обобщи, че тези принципи са относно:
• прилагане на политики, процедури и мерки
за киберсигурност, които осигуряват устойчивото функциониране на системите за управление на организацията;
• осигуряване на защитен достъп на потребителите до Интернет, предлаганите услуги и
обмен на данни в организацията;
• изграждане и прилагане на модел за управление в киберсредата, явяващ се като център на
тежестта не само в съвременния глобализиращ се свят, но и при всякакви дейности на
национално ниво и в организациите;
• споделена отговорност при разпределение на
ролите и отговорностите, свързани с киберсигурността на всички нива на управление в
областите на държавните институции и корпоративните организации.
Обобщената оперативна картина на ресурсите в кибер пространството подпомага управлението на същите в реално време. Тя подобрява
възможностите за определяне, проследяване, наблюдение и предприемане на действия в отговор
на събития в кибер пространството, както глобално, чрез централизираните структури на национално ниво, така и в зоната на функциониране на
организацията.
Информацията, събирана в киберпространството, може да идва от национални или централизирани за организациията източници в съответствие с определени изисквания, като:
1. Планиране и ръководство, включително управление на дейности за защита срещу шпионаж, саботаж и атаки срещу хора, ресурси и
съоръжения.
2. Събиране, включително мониторинг и разузнаване.
3. Обработка и експлоатация на събраните данни.
4. Оценка и обратна връзка за ефективността и
качеството на мониторинга.
Взаимосвързаните комуникационни и информационни системи предоставят възможност за
интегриране и ефективно използване на притежавания комуникационен и информационен ресурс
с цел обмен на данни, информация и услуги.
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Мисията на киберсигурността се променя коренно през последното десетилетие. Технологичните изменения в мобилността и комуникационно-информационните технологии продължават да
съкращават времето и пространствените параметри и изискват по-бързи темпове при обработката
и обмена на информация.
Действията на екипите за реагиране на компютърни инциденти, са водещи за организация
и надеждно решение в отговора на кибер инциденти. Функционирането на екипите за реагиране на кибер инциденти е възможност да реагират
по-ефективно (както реактивно така и проактивно) на инцидентите свързани с киберсигурността,
осигурявайки прилагане на най-добрите практики, инструменти и надеждна комуникация между
организациите.
Те инициират възможност за действия на различни екипи за реакция на компютърни инциденти от правителствени, корпоративни и специализирани организации, имащи за цел да насърчат
сътрудничеството и координацията при предотвратяване на инциденти, чрез незабавна реакция
на инциденти и обмена на информация между организациите.
От казаното до тук, може да се определи, че
освен защитата, която е формирана в глобалната
общност за реакция на инциденти, се прилагат
и дейности за осигуряване на взаимодействието
между различните структури в орагизацията с националните органи по киберсигурност и с органите за киберотбрана и киберсигурност на национално ниво, по-важните от които са:
Наблюдение
Наблюдението е активна стъпка „улавяне“ на
опити от атакуващи да се свържат със системи за
добиване на информация, като атаката се реализира от пасивно към активно събиране на информация.
Наблюдението, може да включва:
Организационни изисквания за провеждане
на сканиране - всяка организация трябва да определи подходяща организационна структура за
управление на инцидентите;
Дефиниране на роли и отговорности - одобрени са хората за контакт при инцидент, заедно с
техните роли и отговорности;

Придържане към установена методология политиката за информационна сигурност и политиката за управление на риска са одобрени и разпространени;
Честота на сканирането - разработен и внедрен
процес по инсталиране на актуализации на използваните софтуерни продукти, операционни системи
и фърмуер на устройствата;
Определяне точките на отказ от услуги - нападателите се насочват към всяка потенциална точка на отказ като web сайтове, web приложения, приложни програмни интерфейси (APIs),
domainnamesystem (DNS), сървъри, центрове за
данни и мрежова инфраструктура.
Добра практика е провеждане на периодично
активното сканиране, което ще позволи извършване на адекватни реакции и устойчиво функциониране на системите за управление в организацията и извличането на поуки.
Реакцията при кибератака
Ако организацията е обект на кибератака, сама определя кои системи и колко често ще бъдат
подложени на активно сканиране. Честотата на
сканирането трябва да е в съответствие с изискванията на утвърдената политика, техническите изисквания и специфични законови разпоредби, като същите могад да бъдат:
• уведомете ръководството за възникналата ситуация, в зависимост от вътрешните правила
на организацията;
• доклад за инцидент в съответствие с утвърдената процедура;
• комуникация с доставчика на интернет услуги за определяне на мащаба на атаката и минимизирането и;
• архивиране логовете от всички засегнати устройства (сървъри, рутери, защитни стени
и др.) и анализ, използвайки приложения за
анализ на мрежовия трафик;
• осигуряване на алтернативна комуникационна свързаност чрез VPN за критичните услуги в интерес на организацията;
• филтриране на входящия и изходящия трафик;
• идентифициране на атакуващите IP адреси от
началото на атаката;
• изключване на неизползвани по време на атаката устройства;

•

използване на резерв (допълнителни ресурси
въз основа на оценка на риска), като сървъри
или мрежови устройства др.
Извършване на детайлен анализ и изготвяне
на подробен доклад за причините довели до атаката и предприетите действия.
Реализиране на защита
Независимо от динамичността на характера
на атаките, основните принципи за реализиране
на киберсигурността си остават валидни – наблюдение, защита, ограничаване, неутрализиране и
възстановяване на щетите и работоспособността
на комуникационно-информационните системи
(КИС) и обмена на информация.
Взаимодействието между отделните елементи може да бъде постигнато чрез използването на
множество протоколи (единни, широко разпространени протоколи за взаимодействие), даващи
възможност за достъп до информацията по отношение йерархията, независимо от различните качества на съставните елементи.
В заключение
Всяка организация осигурява капацитет и
способности за непрекъснато следене на състоянието на собствените си обекти и сегменти от киберпространството по отношение на аспектите
на киберсигурността и функционирането на КИС
(вътрешен мониторинг), и екипи за незабавна реакция при киберинциденти или нарушение във
функционирането на КИС. Тези функции организационно и технически се изпълняват от центрове
и екипи за киберсигурност, известни като екипите
за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (ЕРИКС), в които функционират постоянно или се създават ad-hoc екипи и групи за бързо реагиране (RRT – Rapid Reaction Team).
ЕРИКС представлява ядрото („нервната система“) на система за киберсигурност на организацията, и се изгражда и развива по модела с ангажиране
на всички заинтересовани страни от националния
и корпоративен сегмент за сигурност.
Както отчита високата вероятност за кибератака, всяка организация би трябвало, в рамките
на общата си политика за сигурност и управление
на риска, да разработи централизирана система за
реагиране на инциденти свързани с киберсигурността. Централизирания подход за реагиране на
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инциденти осигурява единно решение, обединяващо усилията на множество групи, за отстраняването на последствия от кибератака.
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