
Решения за Мрежова  
и Информационна сигурност
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Въведение

Какво е Мрежова сигурност?

Какво е Информационна сигурност?

Какво е „Триада на Информационната сифурност“?

Мрежовата сигурност представлява предприемане на физически и софтуерни 
превантивни мерки за защита на основната мрежова инфраструктура от неотори-
зиран достъп, злоупотреба, неизправност, модификация, унищожаване или неправил-
но разкриване на информация, като по този начин се създава сигурна платформа 
за компютри, потребители и програми, които да изпълняват разрешените за тях 
основни функции в защитена среда.

Информационната сигурност се отнася до процесите и методологиите, проекти-
рани и внедрени за защита на печатна, електронна или друга форма на поверителна, 
частна и чувствителна информация. Данните биват защитени от неоторизиран 
достъп, използване, злоупотреба, разкриване, унищожаване, модификация или наруша-
ване на цялостта им.

„Триадата на Информационната сигурност“ е съставена от три принципа: Конфиден-
циалност, Интегритет и Достъпност. Чрез тях се гарантира, че чувствителната 
информация се разкрива само на упълномощени страни (конфиденциалност), пре-
дотвратява се неоторизирано изменение на данните (интегритет) и достъпът 
до данните може да бъде извършен от упълномощени страни по всяко време при 
поискване (достъпност).

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ИНТЕГРИТЕТДОСТЪПНОСТ
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Факти

43% от кибер атаките са насочени към малкия бизнес.

95% от пробивите в киберзащитата са следствие на 
човешка грешка.

Фалшиви фактури са №1 прикритие за разпространение 
на зловреден код (malware).

30% от съобщенията, съдържащи phishing, биват отваря-
ни от целевата група хора и 12% от тези потребители 
отварят заразения линк или приложен файл.

50% от phishing сайтовете поддържат HTTPS за заблуда 
на потребителя.

94% от зловредния код се доставя чрез електронна поща.

Атаките срещу IoT устройства са се утроили през първа-
та половина на 2019г.

Средно се правят по 5200 атаки към IoT устройства 
всеки месец.

48% от заразените прикачени файлове в електронната 
поща са офис файлове.

17% от всички файлове с чувствителна информация са 
достъпни до всички служители.

1 на 36 мобилни устройства има инсталирани приложения 
с висок риск.

1 на 13 уеб заявки водят до заразени сайтове.

Phishing атаките са довели до повече от 80% от инциден-
тите в киберзащитата.
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Защита на информация и данни

Нашата цел е да предложим реше-
ния във всеки слой на защитата на 
дадена организация.
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ОБЩ СЛОЙ
Най-външният слой, наречен „Общ слой“ 
отговаря за обновяване и подобрява-
не на всички системи и програми до 
последна версия. Този слой включва и 
наблюдение чрез специализиран софтуер 
на всяко от нивата с възможност за 
сигнализация и ответна реакция при 
възникване на промяна или инцидент.

МРЕЖОВИ СЛОЙ
Този слой включва защита чрез защитни 
стени, мрежови контрол на достъпа 
(NAC), обратен прокси сървър (Reverse 
Proxy Server), виртуална частна мрежа 
(VPN), софтуер за предотвратяване/за-
сичане на проникване (IPS/IDS), софтуер 
за предотвратяване от загуба на данни 
(DLP), сегментиране на мрежи (VLANs), 
защита при безжичен достъп и защи-
та на мобилни устройства (Wireless 
Security/Mobile Devices Secuirty).

ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ
Криптиране на данни, информация  
или цели дискове, създаване на резервни 
копия и архиви.

ЗАЩИТНИ ПОЛИТИКИ
Организацията трябва да има предва-
рително изградени защитни политики,  
приложени в експлоатация (права  
и правила за достъп, външни устройства 
и др.), както и предварително изготвен 
план за действие при инциденти.

ПРИЛОЖЕН СЛОЙ
В този слой са включени защитни стени 
за уеб приложения (WAF), антиспам  
и антифишинг софтуер (уеб и имейл 
филтриране).

ЧОВЕШКИ СЛОЙ
Крайните потребители трябва да са за-
познати с добрите практики в киберси-
гурността. Това може да бъде изпълнено 
чрез обучителни материали.

СЛОЙ КРАЙНИ СТАНЦИИ
Слой, отговарящ за защитата на край-
ните потребителски работни станции 
от вируси и друг зловреден код.

Слоевете са обособени в ред отвън – навътре:

Нашите предложения са съставе-
ни спрямо условията на Наредба 
за минималните изисквания за 
мрежова и информационна сигур-
ност, приета с поставноление  
№186 от 26.07.2019 г.
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Работа от разстояние:
• Виртуална частна мрежа – 
VPN (L2TP/IPSec; SSL VPN)
• Защитна стена 
(филтриране на трафика)
• Мрежови контрол на 
достъпа/Network Access 
Control (NAC)
• Активна директория/Active 
Directory (AD)

Защита на уеб съръври:
• Защитна стена за уеб 
приложения/Web Application 
Firewall (WAF)
• Обратен прокси сървър 
(Reverse Proxy Server)

Управление на достъпите:
• Мрежови контрол на 
достъпа/Network Access 
Control (NAC)
• Политики за сигурност  
в Активна директория  
(AD Security Policies)

Човешка информираност:
• Всички служители трябва 
да са запознати с важността 
на сложните пароли, разпоз-
наване на фишинг съдържа-
ние, спам имейли, типовете 
зловреден код и нелегитимни 
сайтове. 

Среда за администриране: 
• Активна директория (AD)
• Специализиран софтуер

Защита на крайни работни 
станции:
• Email защита (anti-spam, 
anti-phishing, блокиране на 
нелегитимни линкове)
• Защита от зловреден 
софтуер (antivirus, antimalware)
• Криптиране на HDD/ SSD
• Архивиране на данни
• Обновяване чрез последните 
налични пачове и ъпдейти (на 
всеки софтуер/система)

Защита на DNS съръври:
• DNSSec
• Cloudflare

Тестване на наличната 
киберзащита на 
организацията:
• Тестване чрез софтуер
• Тестване чрез 
специализирано лице 
(Penetration Tester) 

Разделяне на трафика:
• Подмрежи
• Физическо разделяне

Съхранение и управление на 
информация и данни:
• База данни
• Подредба/категоризиране 
на информация и данни

Ограничение на физически 
достъп до сървърното 
помещение:
• Видеонаблюдение 
• Подсилени врати
• Електронни/секретни 
ключалки
• Система за вписване 
(биометрични данни/четци на 
карти)
• Алармена система 

Наблюдение и уведомяване 
при инциденти:
• Софтуерни програми за 
наблюдение и известяване при 
технически или софтуерни 
инциденти

Защита на IoT оборудване:
• Чрез специализиран софтуер
• Чрез отделяне на трафика 
за IoT устройствата в 
отделна подмрежа

Защита на данни:
• Резервни копия
• Криптиране
• Архивиране





























Решения
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Николай Христов
Инженер IT системи

Стефан Борисов
Аналитичен отдел

Иво Кулев
Мрежов
администратор

Юлияна Митова
Търговски
директор

Кои сме ние?

Нашата страст за обновление е тясно 
свързана с визията и мисията ни.

Обновленията са съществена част 
от изпълнение на нашата мисия да 
работим с клиентите като ги водим 
към по-бърза, по-добра и устойчива във 
времето трансформация.

Умението да обновяваш е ключово 
за увеличаване на свободата на нашите 

клиенти. То им дава нови и уникални 
възможности да определят техния инди-
видуален път на развитие.

Иновативните технологии и проек-
ти правят РИСК Електроник успешен 
бизнес партньор.

РИСК Електроник поддържа парт-
ньорства, които допринасят за успеха 
на клиентите ни.

Тясното сътрудничество е основен 
елемент във фирмената философия  
и култура на фирмата:

Ние подкрепяме нашите клиенти  
в стремежа им да извличат максимални 
резултати от промените, като не само 
внедряваме решенията, но и работим 
тясно с тях от идеята до реализацията.

Екип
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РИСК Електроник ООД 
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти


