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1. Постановка на проблема
Информатизацията на производството и
високотехнологичните индустрии налагат все повече да се обръща внимание на критичните информационни инфраструктури в организациите,
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preventive measures. The conducted research does
not expose a subjective opinion, but only seeks to
lay out theoretical statements in the field of corporate information security of the company.
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компаниите и държавните органи. Интересът към
тази тематика се засилва поради зачестилите прониквания и прекъсвания в работата на критичните информационни системи на ключови звена от
частната и публичната администрация в различни
държави. Рисковете са невидими и последиците
им са необратими. „Това, че са базирани на условни интерпретации ги прави отворени и податливи
на предефиниране. Тясната дефиниция за рисково
поле включва оценка на вероятност на събитията
и сила на последствията.“1
Действията, които реално застрашават информационната сигурност на една организация,
могат да бъдат следните:
• запознаване с корпоративната конфиденциална информация без нарушаване на нейната цялост;

• модификация на тази информация с престъпни намерения чрез частично и значително изменение на състава и съдържанието на данните;
• разрушаване на информацията с цел пряко
нанасяне на материални, финансови и имиджови щети на компанията.
Заплахите за информационната сигурност
на компанията могат да бъдат разделени според
няколко критерия. Според първия от тях – характера на застрашените критични обекти,
съществуват опасности, произтичащи от персонала, материалните и физическите ценности на
компанията или от самата информация. Вторият
критерий е големината на загубата, според него опасностите се делят на пределни, значителни
и незначителни. Според вероятността от възникване съществуват силно вероятни, вероятни
и малко вероятни. Според причините за появата
на информационните опасности, те ясно се делят
на стихийни и преднамерени. Според характера
на щетите, съществуват материални, морални и
имиджови (репутационни) щети.
Начините за нарушаване на корпоративната тайна могат да бъдат няколко – нарушаване на
достоверността на информацията, на нейната
цялост и на достъпа до нея. Първият начин обхваща престъпни дейности като фалшификацията,
подправянето и мошеничеството. Вторият обхваща изкривяването на данните, грешките при обработката и анализа им или физическите загуби
на данни. Третият начин се проявява в нарушаването на комуникационните връзки между засегнатите звена и нарушения в обмена на критичната
информация между тях.
Разгласяването на информация е умишлено
противоправно действие или бездействие от страна на служител или друг човек извън компанията, което води до запознаване на трети лица с критичната информация. Този процес обикновено се
изразява в съобщаване, предаване, предоставяне,
препращане, публикуване, загуба или друга форма на обмен и действия с бизнес и научна информация. Разгласяването се осъществява по неформални и формални начини. Формалните начини се
проявяват при бизнес срещи, съвещания, конгреси, преговори на различни нива, получаване и изпращане на административна и академична кореспонденция и др. Неформалните начини и способи
могат да се проявят при лични срещи, изложби, се-

минари, конференциите и други масови мероприятия. Много често причина за разгласяването става невнимателното отношение на служителите към
обектите и субектите на корпоративната тайна.
Изтичането на информация се изразява в неконтролираното изтичане на конфиденциални
данни извън пределите на компанията или на кръга
от служители, отговорни за нейното съхраняване и
опазване. Каналът на изтичането представлява абстрактно понятие в информационната сигурност, с
което се означава физическият или нефизическият
път от източника на информацията към правонарушителя. Друго важно юридическо понятие, засягащо изтичането на данни, е несанкционираният достъп, който се изразява в противоправното и
умишлено добиване и притежаване на конфиденциална информация от лице, което нормативно няма право на достъп до такава информация.
2. Организационно-нормативни
и управленски проблеми
на защитата на критичната
корпоративна информация
Организационната защита на корпорацията обхваща съвкупността от регламентацията на
производствената дейност и взаимоотношенията
между изпълнителите, която на нормативно ниво
изключва или съществено затруднява неправомерното получаване на конфиденциална корпоративна
информация. Организационната защита обхваща:
• организацията на охраната и работата с кадрите по въпросите на информационната сигурност;
• ползването на технически средства за защита
на информацията;
• ръководната и аналитичната дейност на специални звена в компанията за идентифицирането на информационните заплахи.
Най-важните организационни мероприятия по
противодействието на информационните заплахи
са организацията на режимите за охрана, спазването на режимите за работа на персонала, създаването на самостоятелни системи за информационна сигурност на отделните звена на организацията,
създаване и поддържане на режими за пропуск и
достъп до конфиденциална информация, отчетната дейност спрямо работата с документи с класифицирана информация и контрол върху техническите носители на конфиденциална информация2.
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В институционален и нормативен план най-важното, което една компания трябва да направи с
цел да поддържа систематично защитата на информацията си е формирането на специални щатни служби за защита на информацията, като тяхната оперативна и аналитична дейност е нужно да се
осъществява в средата на затворени информационни системи. Ключовата длъжност тук би следвало
да бъде администраторът по сигурността на мрежата, а също и отделен администратор на базите
данни, съдържащи информация с конфиденциален
характер.
Много често такава структура в компанията е
службата за сигурност на фирмата, която е натоварена с функциите по:
• контрол за спазването на режимите за достъп
до информация от страна на персонала;
• организация на режимите за достъп;
• управлението3 реализира се в името наобщото благо в синхрон с общата воля на работата
по юридическото и организационното регулиране на отношенията по защита на информацията;
• разработване на служебната документация
и утвърждаването в тях на изискванията за
опазването на информационната сигурност;
• противодействие на конкурентните фирми
чрез недопускане на изтичане на фирмена информация към тях;
• организация и провеждане на служебни разследвания след разкриването на разгласяване
или изтичане на корпоративни данни, засягащи сигурността или нормалното функциониране и производствените дейности на компанията.
Структурите, отговарящи за корпоративната
информационна сигурност, обикновено са съставени от: 1) звена за режимите за достъп и охрана
на критичната инфраструктура; 2) звена за обработка на документи с конфиденциален характер;
3) инженерни и технически подразделения; 4) информационно-аналитични подразделения.
Според насочеността на действията по информационната сигурност на компаниите съществуват пет основни вида дейности: превенция на заплахите, идентифициране на заплахите, намиране
на източника на заплахата, локализация на престъпните действия и ликвидиране на последствията
от опасностите.
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Превенцията обхваща всички нормативни и
организационни действия, непозволяващи пробив
в информационните системи на компанията. Такива могат да бъдат обученията на персонала, затягането на мерките за защита на ключови обекти, създаването на кодове за достъп.
Идентифицирането и намирането на източника на заплахата обикновено се свежда до систематичния анализ и контрола на възможностите и
вероятностите за пробив в системите. Идентифицирането и намирането на източника на заплахата
представлява и акта на самото определяне на зловредното спрямо компанията действие. Тази дейност може да се усъвършенства чрез прилагането
на опита на най-големите международните компании – системи за биометричен пропуск, създаване
на системи за задържане на нарушителя и физическо възпрепятстване на напускането на местопрестъплението.
Ликвидирането (премахването) на вредните
последствия представляват мероприятия по връщане на компанията в нормалното ѝ функциониране, след като са разследвани всички страни на
информационния пробив („теч на данни“) и са взети всички мерки за ограничаване на мащаба на
пробива. Подобряването на тази организационна
функция се осъществява с планомерно развитие
аналитичните функции на разследващите фирмени органи спрямо мащабите и характера на изтеклите масиви от корпоративна информация.
3. Организационни принципи
на фирмената информационна
сигурност
В основата на защитата на информацията от умишлено или неумишлено разгласяване е
необходимо да стоят три основни организационни
принципа:
1. принципът за максимално ограничаване на
броя лица от персонала, допускани до работа
с конфиденциална информация;
2. принципът на персонална отговорност за защитеността на корпоративната информация;
3. принципът на лична заинтересованост на
длъжностните лица в необходимостта от
стриктно спазване на мерките за сигурност.
Доколкото човешкият фактор в защитата на
корпоративната информация играе ключова роля

за увеличаването или намаляването на рисковете
от изтичане на информация от фирмата, то е важно ръководството да отделя специално внимание възпитателно-профилактичните дейности,
които включват всички образователни и обучаващи програми на компанията с цел да подобрят
знанията на своите служители в областта на опазването на корпоративната тайна и строгото спазване на установените правила за работа със затворена информация.
Основните направления за развитие на тези
образователни програми и семинари обхващат:
• повишаване на информационната грамотност
на служителите;
• създаване на атмосфера на нетърпимост към
зловредното поведение;
• строг контрол върху преговорите с партньорските и потенциално партньорските компании, а също и с конкуренцията;
• контрол върху публикационната и медийната
дейност на компанията с цел недопускане на
неволно изтичане на критична информация;
• запознаване на служителите с необходимата
нормативно-правна база;
• запознаване на служителите с необходимата
професионална терминология и стандартите
в защитата на информацията;
• осведомяване на кадрите с ценна практическа информация за каналите на изтичане на
корпоративните данни;
• методически указания при работа с критична
информация;
• контрол на разговорите в служебните помещения и преговорите на служителите по особено критични за компанията въпроси.
Важното тук е да се постигне подходящият
баланс между нормативната регламентация и ненамесата в личния живот на служителя. Тук основният инструмент е не само нормативната
регламентация, но и необходимият опит на стратегическия лидер да създава условия за подходяща бизнес етика, която да научи служителите да
имат безопасно поведение, притежавайки или работейки с критична информация. Основното за
информационната етика на служителя в корпорацията трябва да бъде насочено към внушаването
на разумно и осведомено отношение към проблемите на чувствителната фирмена информация.

4. Мерки за опазване на
корпоративната информационна
сигурност
В съвременната теория на сигурността са се
оформили три основни принципа за информационната сигурност: 1) цялост на данните – тя предвижда защита от прекъсвания на информационните процеси, водещи до загуба на информацията,
а също и защита от неоторизирано създаване или
унищожаване на данни; 2) конфиденциалност –
степента на защитеност на достъпа на конфиденциалната информация от неоторизиран достъп; 3)
достъпността на информацията само за неоторизирани потребители и длъжностни лица.
Съществуват три вида мерки, които компанията може да предприема с цел да защитава критичните си информационни системи от данни – технически, организационни и нормативни мерки.
Техническите включват специални пароли, създаване на резервни системи от данни, възможности
за преразпределение на информационни ресурси,
средства за физическа защита на материалните носители на критичната информация при бедствия и
аварии, внедряване на охранителни съоръжения и
на системи за сигнализация и индикация.
Към организационните мерки се отнасят охраната на критичните обекти, внимателният подбор на персонала, допускан до работа с обекти
на корпоративната тайна, недопускане на случаи
на ръководене на особено важни за критичната
инфраструктура дейности само от едно длъжностно лице, наличие на планове за бързо възстановяване при излизане от нормалния режим
на работа на системите, съхраняващи критична
информация и др.
Към нормативните мерки спадат разработването и обновяването на нормите, регулиращи
въпросите за корпоративната тайна в рамките на
компанията, развитието на информационното законодателство на национално, европейско и международно ниво и засилването на обществения
контрол върху разработчиците на информационните системи за сигурност на данните.
Големите организации притежават необходимите ресурси (финансови, човешки, кадрови,
административни, технологични) и могат да си
позволят да разработват все по-напреднали технологии за информационна сигурност. Средните и
малките компании, организациите в частния и пуб29

личния сектор могат да използват тези средства, но
не разполагат с ресурса да ги обновяват. Основната
препоръка при внасянето на такива технологии в
системата за сигурност на една организация е да не
се копират моделите на едни или други организации, доколкото тяхното адаптиране зависи изцяло
от уникалния за дадената компания организационен климат и инструментариум за имплементация.
Онлайн модел, който да приложим за повишаване на информационната грамотност на служителите и особено в настоящите условия, да отговаря
за спазването на всички изисквания за информационна сигурност в рамките на организацията или
компанията, най-общо може да се опише така. Да
се приложи „комбинация от двете синхронни, но
отделни (онлайн ръководени дискусии под формата на уроци) и асинхронни дейности (рефлексивно четене на лекционни материали, последвани
от викторини, както и седмични дискусии)“. При
нужда това може да се разшири до едновременното приложение и използване на „комбиниран блоков модел“ – комбинация от двете онлайн възможности – „обучение и дискусия лице в лице“.4
***
Информационната сигурност на компаниите е
най-уязвимото им място в епохата на все по-дигитализиращата се икономика и производствена дейност. Всеки нов технологичен скок в развитието на
информационните системи за защита на данни води до все по-краткотраен успех на разработващите
и поддържащите компании в интерес на защитата
на корпоративната информация. Това е така заради технологичното развитие и бързо адаптиращите
се кибер-терористи, които за кратко време намират
начини да се противопоставят ефективно на новите средства за информационна- и киберсигурност.

Тази все по-динамична спирала на надпревара с асиметричната заплаха от информационна престъпност и корпоративен информационен
шпионаж от страна на съизмеримата конкуренция
кара специалистите да се замислят сериозно дали наистина технологичният напредък в информационната сигурност си струва резултатите. Може би е по-добре този сектор от икономиката да се
развива по-плавно спрямо сегашните динамични
и резки скокове? Този въпрос е отворен за изследователите и неговият отговор е заключен в дилемата между бързия напредък и постепенното и
премерено осъзнаване на рисковете, предизвикателствата и опасностите.
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