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ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е с обем от 163 стр., оформен в 4 глави с 

изводи към всяка от тях,  със 125 фигури и 14 таблици, 4 Приложения и 

Библиография, състояща се от 138 заглавия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационният труд ще се състои на 

____________________ от ___________часа в зала _______________ на 

ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Авторефератът, рецензиите и становищата на членовете на 

научното жури са публикувани на интернет страницата на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. 
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Материалите по защитата са достъпни и в катедра „Управление на 

системите за сигурност“ към Факултет по технически науки на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“ в гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 

115. 

 Дисертационният труд е обсъден на катедрен съвет на катедра 

„Управление на системите за сигурност“ на 

___________________________ и е насочен за защита пред научно жури 

по професионално направление: 9.1. “Национална сигурност”, в 

съответствие с изискванията на чл. 5, aл.1 от Закона за развитие на 

академичния състав в Република България. 
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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Актуалността на дисертационният труд, се обуславя от два 

аспекта: рязкото нарастване на ролята на информацията и 

превръщането ú в знания, от които зависи оцеляването на 

организацията и желанието на неоторизирани лица да придобият тази 

информация. При това положение възниква въпросът дали въобще се 

предприемат мерки за защита на корпоративните данни. Направеният 

анализ в дисертационния труд показва, че такива в повечето случаи 

липсват. Това налага разработването на модел на система за вземане 

на решения, касаещи информационната сигурност на корпорациите, 

което е и целта на настоящия дисертационен труд.  

Решени научно-технически задачи: 

1. Анализ състоянието на информационната сигурност и в 

частност степента на защитеност на корпоративните данни у нас и в 

глобален мащаб. 

2. Анализ и синтез на съществуващите методи за събиране на 

чувствителна организационна информация; 

3. Създаване на модел на система за подпомагане вземането 

на корпоративни решения, касаещи информационната сигурност. За 

реализиране на модела са приложени следните допълнителни задачи: 

3.1. Разглеждане на структурата и процесите, протичащи в една 

корпорация, с цел организиране на придобитата информация; създаване 

на бази данни и зареждането им в системата; 

3.2. Създаване на модел за оценка на риска; 

4. Анализ на различните заплахи и уязвимости за сигурността и 

на базата на натрупаната информация да се прогнозира риска. 

5. Създаване на рисков профил на корпорацията и 

симулационно оценяване на риска чрез програмният продукт FUZZY 

TECH. 
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Обект на изследване е корпорацията, оперираща в условия на 

турбулентна среда. 

        Предмет на изследване са данните, носещи риск за 

информационната сигурност на корпорацията. 

 За решаване на така поставените задачи са използвани следните 

методи и методики: метод за оценка на риска посредством размити 

множества, текстологични и активни комуникативни методи за извличане 

на знания; системен анализ и подход; методика за събиране на данни от 

публично достъпни източници – OSINT; методика за събиране на данни 

при конкурентно разузнаване.   

МЕТОДОЛОГИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА I. АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА 

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

В първа глава е решена първата научноизследователска задача 

от дисертационния труд. Разгледано е значението на корпоративната 

информация и как тя влияе на средата, в която корпорациите оперират. 

Желанието за постигане на конкурентно предимство, чрез притежаване 
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на тази информация, обуславя непрекъснатите атаки, на които 

организациите са подложени. Извършен е сравнителен анализ за 

периода 2008-2016, по данни на Симантек, който потвърждава тезата за  

увеличаване броя на атаките към корпорациите с течение на времето – 

фиг. 1. 

 

фиг.1. Процентно разпределение на начините за несанкциониран 

достъп до конфиденциална информация 

 
Разгледана е и ситуацията в страната. Анализът на получените 

данни определя, че макар броят на засегнатите корпорации да не е 

голям, тенденцията за увеличаване на атаките с течение на времето е 

проявена и тук. Тези данни определят новата среда, в която 

корпорациите оперират – тя става „агресивна, турбулентна, хаотична“. 

 Възниква потребност от адекватна реакция към промените в тази 

среда, чрез защита на корпорацията. Решението дава проф. Сандев в 

[51], който изтъква значението на постоянния мониторинг на средата, с 

цел адекватно и навременно реагиране на заплахите. Неговата теза е 

приложима към модела, предложен от Котлър и Каслионе за ранно 

предупреждаване – фиг. 2. Целта на този модел е чрез мониторинг на 

т.нар. „външна среда“, да се предоставя информация за рисковете, пред 
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които корпорацията е изправена и на базата на това да се избере 

подходяща стратегия от страна на ръководството. На него е базиран и 

синтезираният модел на система за вземане на решения, касаещи 

информационната сигурност на корпорациите.  

 

фиг.2. Модел на система за справяне с турбулентността 

 
Една от целите на този модел е да идентифицира чувствителната 

корпоративна информация, която трябва да бъде защитена. 

Направеният в I-ва глава анализ за състоянието на ИС в страната, 

показва наличието на незащитени данни, циркулиращи свободно в 

публичното пространство, които, придобити от външни лица, могат да 

нанесат значителни вреди.  

За справяне с този проблем е разгледана нормативната база за 

обезпечаване на  информационната сигурност. Налице са редица 

законови постановления и стандарти за защита на информацията.  В 

резултат на извършения сравнителен анализ е избрано, при 

създаването на модела да се използват препоръките на серията 

стандарти за информационна сигурност ISO 2700.  

Проверено е, дали съществуват подобни системи, на които да 

бъде базиран моделът за подпомагане вземането на решения. 

Констатира се, че наличните системи се концентрират върху 
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осигуряването на информация за процесите, протичащи вътре в 

организацията, но не и за външната среда (макро - и микросредата – 

фиг.3.). Внедрените системи могат да способстват за идентификация на 

рисковете, но само на тези, чиито източник се намира в организацията. 

Остава въпросът с риска от придобиване на конфиденциална 

информация от неоторизирани лица.  

ДОСТАВЧИЦИ
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ПОТРЕБИТЕЛИ

КОНТАКТНА 

АУДИТОРИЯ
КОНКУРЕНТИ

ПОСРЕДНИЦИ И 

ПРОДАВАЧИ

ФИРМА 

ПРОИЗВОДИТЕЛ
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фиг.3. Микро - и макросреда на фирмата 

 
Всичко гореизложено е предпоставка за създаването на модел на 

система за подпомагане на вземането на решения за ИС на 

корпорацията. Първи етап от проектирането на модела е избор на 

методика, която да отговаря на целите на системата. След направен 

сравнителен анализ е прието да се работи с методиката за тестване на 

информационните системи, чрез проникване – Penetration testing, тъй 

като методиката за събиране на данни, която той предлага, се 

доближава максимално до поставената цел за идентификация на 

данните, които носят риск за корпорацията, с последващо определяне и 

на самият риск. 

 

Основни изводи от глава първа 

1. Направеният литературен обзор показва, че съвременните 

корпорации оперират в изключително враждебна и динамична среда. За 

да могат да реагират на настъпващите промени, мениджърите трябва да 
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разполагат с информация за рисковете, които ги грозят. Анализът на 

защитеността на данните показва, че същите циркулират свободно в 

публичното пространство, леснодостъпни са и могат да бъдат 

използвани за нанасяне на вреда на корпорацията. 

2. Основните причини за това състояние са: недостатъчно 

финансиране, липса на обучени кадри, и най-вече - не осъзнаването 

ценността на корпоративната информация, при което тя е оставена 

незащитена. Извършеният анализ показва, че в рамките на осем години 

– от 2008 до 2016, гореизложените проблеми, запазват своята 

актуалност. Потвърждава се и тезата, че все още не се предприемат 

мерки за защита на информацията, а резултатите могат да бъдат 

непредвидими.  

3. В съвременни условия съществуват системи, 

предоставящи информация за състоянието на самата корпорация, в 

която обаче липсват данни за заобикалящата я среда. Тези системи не 

предоставят информация за корпоративните данни, които трябва да 

бъдат защитени. Същите не гарантират конфиденциалност на 

управленските решения, поради лесна достъпност на информацията от 

страна на конкуренцията. Това налага създаването на модел на система 

подпомагаща вземането на управленски решения в корпорацията, която 

да определи критичните данни, при което информацията да бъде 

надеждно защитена от външни посегателства. 

 

ГЛАВА II. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНА 

ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА НА РИСКА. 

Във втора глава са разгледани подробно методиките, използвани 

в дисертационния труд за проектиране на модела. Както беше описано и 

в първа глава, избрано е да се работи с методиката за събиране на 

данни, предоставена от стандарта на Penetration Testing – OSINT- фиг.4. 
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Една от причините за избор на Open Source Intelligence е следната: 

„извършва се, за да се определят различните точки за достъп в една 

организация. Тези входни точки могат да бъдат физически, електронни 

и/или човешки. Много от компаниите не успяват да вземат под внимание 

каква информация за себе си предоставят и как тази информация може 

да се използва от недоброжелател. Много от служителите не вземат в 

предвид каква информация предоставят за себе си в публичното 

пространство и как тази информация може да се използва, за да се 

атакува техния работодател“ [63,66,81]. 

 

фиг.4. Схема на методиката за събиране на данни 

 

Горната методика частично решава проблема със събирането на 

конфиденциалната информация, циркулираща в публичното 

пространство. Анализът ѝ показва наличие на данни, на които тя не 

набляга, като производство или приета фирмена стратегия, например. 

Затова е предложено същата да се допълни с инструментариума на 

конкурентното разузнаване – Cоmpetition Intelligence. По своята същност 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2018 

 

 
12 

 

CI също набляга на събиране на информация от публично достъпни 

източници. При сравнение на методиките се констатира тяхното 

припокриване. Разликата между  двете се състои в обхвата – тази на 

конкурентното разузнаване включва данните от цялата микро- и 

макросреда на корпорацията.  

След придобиването на корпоративната информация е 

необходимо да се определят рисковете, на които тя е носител. За целта 

е нужно да се определи неговата същност. Съгласно [6,114], рискът е 

реализация на определена заплаха, използваща уязвимите места – 

фиг.5.: 

УязвимостЗаплахаРиск                                         (1) 

 

Заплахата е отрицателно действие, което може да навреди на 

системата, а уязвимостта е слабост, която позволява на заплахата да 

причини вреда. Оценката на риска се заключава в оценка на заплахите, 

уязвимостите и щетите [109]. За тази цел е използван посоченият в 

Приложение 1 списък, регламентиран от стандарт ISO/IEC 27002:2005, с 

видовете уязвимости и заплахите, които ги използват. Възможността за 

идентифицирането им зависи от събраните данни.  
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фиг.5. Модел на реализация на заплахите за ИС 
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След идентификацията на риска е необходимо да се отчете 

вредата от неговата реализация т.е. той трябва да бъде оценен. Два 

основни подхода са намерили приложение: количествен и качествен.  

Количествената оценка на риска се базира на пресмятане на 

т.нар. „Очаквани годишни загуби /Annual Loss Expectance - ALE/ и 

представлява честотата на възникване на даден риск за определен 

период от време. Пресмята се по формулата: 

възникване за фактор*актива на стoйност парична

загуба очаквана единична

;възникване на честота годишна:

*









SLE

SLE

АROкъдето

ALESLEARO

(2)                                                   

Недостатък на количествения метод е неговата зависимост от 

счетоводните данни – т.е. при неверни такива се получава и невярна 

оценка на риска. Друг недостатък, посочен в ръководството за 

подготовка на сертифицирани одитори по информационна сигурност
1
 e 

липсата на данни за фактора за възникване на риска.  

Затова, редица автори предлагат да се използва метод, основан 

на теория на размитите множества. Главното предимство на методите, 

основани на тази теория е тяхната надеждност в условия на 

недостатъчна информация за параметрите на моделираната система. 

“Размитите модели”, които изискват по-малко данни, са подходящи при 

проектиране в условия на несигурност.  

Математическият запис на размитите множества е чрез елемента 

на множеството – х и коефициента му на принадлежност μа [49]:  

 

 0)()(supp aa  xxx                                            (3) 

                                      
1 The CISA¨ Prep Guide: Mastering the Certified InformationSystems Auditor 

Exam, John Kramer, изд. Wiley, 2003, ISBN 0-471-25032-5 
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При наличие на набор от рискове, които трябва да бъдат оценени 

и аранжирани, то те се оценяват по n критерия и с m на брой експерти. 

Оценката на критерия i , осъществяван от експерта j за проекта 

k в качествена форма, с помощта на лингвистичната променлива Х, 

изобразено като елемент от размитото множество може да се запише 

във вида: 

mjniPkrkij ,1,,1,,1,                                        (4) 

Оценката на „теглото” на критерия i , осъществяван от експерта 

j за проекта k в качествена форма, с помощта на лингвистичната 

променлива Х, изобразено като елемент от размитото множество: 

mjniPkkij ,1,,1,,1,                                   (5) 

За проекта k , резултатите от експертната оценка могат да бъдат 

представени в табличен (матричен) вид, както е посочено на Таблица 1:  

Таблица 1. Оценка на риска 
Критерий Тегло Оценка 

Експерт 1 Експерт j Експерт m Експерт 1 Експерт j Експерт m 

1 

11k  jk1  
mk1  11kr  jkr 1  

mkr 1
 

........... …….. ……. ……. …….. ……. ……. 

i  
1ki  kij  

kim  
1kir  kijr  

kimr  

…….. …… ……… ……… …… ……… ……… 

n  

1kn  knj  
knm  

1knr  knjr  
kimr  

 

На базата на получените оценки от експертите, се обобщават 

тегловните коефициенти 
ki  и оценките 

kir , като се отчете мнението на 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2018 

 

 
15 

 

всички експерти. Птускин в [49] предлага използването на следния израз 

за агрегиране: 

m

kimki

ki







...1
                                                    (6) 

 
m

rr
r kimki

ki




...1
                                                     (7) 

Задължително условие при комплексната оценка с използване на 

размити тегловни коефициенти – това е нормирането на коефициентите: 

1...1  knk                                                     (8) 

Прилагайки горното правило за размитите тегловни коефициенти 

се получава: 

ni
knk

ki

ki ,1,
...1








                                             (9) 

Тогава комплексната оценка на риска за проекта k  се определя 

по зависимостта [49,113]: 

kikikkk rrR ..... 11                                                  (10) 

Пресметнат е тестови Риск 1 с параметри: 

Критерий Заплаха Уязвимост 

1 Ниска Ниска Висока Висока 

и е получена стойност средно 0,554 = 55.4%. Калкулациите ще 

послужат при тестовият етап на системата за сверяване на получените 

теоретични стойности с изведените от модела такива. 

 

Основни изводи от глава втора 

1. Задачата за идентифицирането на конфиденциалната 

корпорационна информация, циркулираща в публичното пространство 
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може да бъде решена чрез прилагане на методологията за събиране на 

данни от публично достъпни източници – OSINT.  

2. Недостатък на предложената методология е, че същата 

не обхваща напълно различните аспекти от стопанската дейност на 

организацията, което не дава възможност да бъде проследена цялата 

информация. Това налага, комбинирането и с методологията на 

конкурентното разузнаване. 

3. Придобитата и анализирана информация, позволява 

идентифицирането на риска касаещ степента на информационната 

сигурност и неговото количествено оценяване. Анализа на начините за 

оценка на риска, налага тя да се осъществява съобразно критериите: 

заплаха и уязвимост.  

4. Целесъобразността от количествен израз на оценката 

се решава чрез използване на качествена скала за оценка и размити 

множества за изразяване на лингвистичните променливи като стойности.  

 

ГЛАВА III. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

ВЗЕМАНЕТО НА КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ, КАСАЕЩИ 

ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ 

Процесът на реализация на модела условно е разделен на два 

етапа: Създаване на модел на склад от данни, в който е структурирана 

събраната информация от методиките, описани във втора глава, на 

базата на който да бъдат прогнозирани рисковете за сигурността на 

корпорацията и създаване на модел за количествена оценка на риска. 

Създаването на склад от данни започва с извличане на знанията, 

които се намират „вътре” в самата организация. По този начин се постига 

разнообразие на наличните данни, което от своя страна води до 

получаване на цялостна представа за средата на сигурност в 
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организацията. За целите на изследването е избрано да се използват 

текстологичните методи, а също и провеждане на интервю. 

Първа стъпка от проектирането на системата за вътрешна 

информация е разглеждането на една най – обща структура на 

организацията – фиг.6.  

Всеки един отдел, показан на фигурата е декомпозиран, 

използвайки системния анализ и подход, за бъдат проследени 

входящите и изходящите информационни потоци. Те са използвани за 

създаването на бази от данни за всеки отдел.  

УПРАВИТЕЛИ

 /ТОП – 

МЕНИДЖЪРИ/

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 

РЪКОВОДСТВОТО

ОТДЕЛ 

СЧЕТОВОДСТВО 

И ЛИЧЕН 

СЪСТАВ

ОТДЕЛ СКЛАД
ОТДЕЛ 

МАРКЕТИНГ

ПРОИЗВОДСТВЕН 

ОТДЕЛ

ОТДЕЛ 

ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ

ПРАВЕН 

ОТДЕЛ
ОТДЕЛ 

ПРОДАЖБИ

 

фиг.6. Структура на бизнес организацията. 

 
Следва да се отбележи, че описаните в дисертацията 

информационни потоци са приспособени към реални организации и 

поради тази причина може да има разминаване с теоретичната входно – 

изходна информация от отделите. 

От гледна точка на ограничеността на фирмените ресурси е 

избрано да се използва един сървър, в който ще бъдат „съхранявани” 

базите данни на всеки отдел. Системата е проектирана така, че при 

евентуално вграждане в корпоративен сървър, служителите на отделите 

да нямат достъп до данните от останалите отдели с цел 

предотвратяване на злоупотреби. 

Избрано е да се работи със система за управление на бази данни 

„Cronos pro”, поради нейните функционални възможности и поради едно 

съществено предимство - възможността за създаване на многообразни 
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пресичащи се препратки между базите данни, съобразно принципа 

„много към много”. Тъй като мнозинството релационни СУБД позволяват 

изграждането на системи единствено с препратки „един към много”. 

Системата е защитена от несанкционирано копиране и има вградена 

криптографска система за защита на данните. 

На базата на събраната информация, е проектиран т.нар 

„вътрешен“ склад от данни, чиято структура е показана на фиг. 7. По 

аналогичен начин, използвайки входната и изходна информация от всеки 

един отдел, е създаден т.нар. „външен склад от данни”, схематично 

представен на фиг. 8.  

Правова 
информац

ия
Отчет за 

управлението

ПРАВЕН ОТДЕЛ 

Поръчки 

Наличност 

СКЛАД

Предадени 

матер. на 

ПО

Инф. за пол. 

матер. запаси

Поръчки 

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ

Темп на 

реализация на 

продукцията
Складова 

наличност

Изработени 

изделия

Фактури от 

външни 

контрагенти

Договори с 

контрагенти

Информация 

от склада

Информация 

от отдел 

продажби 

Инф. за 

работника

Справки за 

реализирана 

печалба

Инф. за заплати

Инф. за работника

ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Отчет за 

управлението

Информация за 

осигуровки

Год. финансов отчет

Поръчки 

Издадени фактури

Поръчки 

Кол.изработена 
продукция за дад. 

поръчкаПредаден

и матер. 

от слада

ПРОИЗВОДСТВЕН ОТДЕЛ

Отчет на ПО

Продукт  

Поръчки Резултат от 

проведено 

изследване

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ

Складова 

наличност

Инф. за клиент

Поръчани 

материали

Поръчани 

материали

Нормативна 

уредба

Клиент 

Отчет на личен 

състав

ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Инф. за клиенти

Инф. за 

финансови 

пазари

Инф. За 

сделката
Инф. За 

плащанията

Кредитна 

история

Инф. за 

кандидати
Инф. за 

раб.места при 

конкурентите

Доставчици 

ПРОИЗВОДСТВЕН ОТДЕЛ

Инф. за 

доставчици

Нововъведе

ния 

Конкуренти 

Отчет за цените 

на конкурентите

Цени на 

конкуернти 

Рекламна дейност 

на конкуренти

Отчет за 

рекламна дейност 

на конкурентите

Инф. за 

конкуренти 

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ

Преки 

конкуренти 

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ

Стоки - 

Заместители

Преки конкуренти 

IT ОТДЕЛ

Технологична 

обезпеченост

Ноеи технологии 

в отасъла

Метаданни

Преки 

конкуренти 

СКЛАД

Ресурсен 

потенциал

Снабдители на 

конкурента

 

     фиг.7. Състав на вътрешния                   фиг.8. Състав на външния     

         склад от данни                                           склад от данни 

 

На фиг. 9. е представен обобщеният модел на склада от данни, 

който е предназначен да съхранява  събраната информация, на базата 

на която след това ще бъде прогнозиран рискът за информационната 

сигурност на корпорацията. 
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ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО 

И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ПРАВЕН ОТДЕЛ 

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ

ПРОИЗВОДСТВЕН ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ

СКЛАД

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

4
5

5

IT ОТДЕЛ
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7

6

6

7

6

7
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фиг.9. Състав на общия склад от данни 
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Следващ етап от проектирането на системата за подпомагане 

вземането на решения е създаването на програмен модел за оценка на 

риска, базиран на теорията на размитите множества. На фигурите по – 

долу са показани отделните етапи от този процес. Критичен момент се 

явява дефинирането на т. нар. лингвистични променливи – фиг. 11. Това 

са такива компоненти на системите, базирани на размита логика, които 

трансформират реални понятия в лингвистични стойности. 

                    

 фиг.10. Създаване на нов модел    фиг.11. Дефиниране броя на            
                                                                входните и изходните    
                                                                лингвистични променливи и    
                                                                                термини 

 

фиг.12. Общ вид на модела 

 
Дефинирането на лингвистична променлива включва дефиниране 

на възможните лингвистични стойности (термини), обхват и функциите 
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на принадлежност. Редакторът на променливи позволява представянето 

на функциите на принадлежност на използваните термини в графичен 

вид. При въвеждането на функциите е използвана предоставената от 

[49] и изобразената на фиг. 13. графична зависимост на 

разпределението на коефициента на принадлежност за всеки термин. 

 

фиг.13. Задаване на Функциите на принадлежност на 
термините 

 

 

фиг.14. Дефиниране на входните и изходни променливи на 

блока за правила 

Следващ етап от проектирането задаване термините, които 

входните променливи могат да приемат  и стойностите на изходните 

променливи, в зависимост от въведените входни такива – фиг. 14. При 

определянето на правилата са използвани насоките от стандарт ISO 

27005, посочени в Приложение – 3.  
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Последна част от етапа на създаването на модела е откриването 

и отстраняването на грешките, както и за проследяване реакцията на 

системата. За тази цел се използва интерактивния режим, показан на 

фиг. 15. Когато е стартиран, системата тества създаденият модел. Само 

при липса на грешки се стартира прозореца за наблюдение и въвеждане 

на входните параметри. 

 

фиг.15. Интерактивен режим за откриване на грешки 

Графичната зависимост на изходните променливи от входните е 

посочена на фиг. 16. При така създаденият модел това е зависимостта 

на риска от лингвистичните стойности на заплахата и уязвимостта. 

 

фиг.16. Графика на зависимостта на риска от стойностите на 
заплаха и уязвимост 
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Основни изводи от глава трета  

1. Процесът на създаването на модел за вземане на корпоративни 

решения условно е разделен на два етапа: Разработване на склад от 

данни, в който да се съхранява цялата събрана информация и 

създаване на модел за количествена оценка на риска. 

2. За разработването на модел на склад от данни, е необходимо в 

началния етап да се извлекат знанията, намиращи се в наличност в 

самата организация, поради две причини: 

 Първо: преди прилагане методологията на 

конкурентното разузнаване, аналитикът да трябва да разполага с 

информация за собствената/възложилата компания. 

 Второ: постига се разнообразие на наличната 

информация, което от своя страна води до получаване на 

цялостна представа за средата на сигурност в организацията. 

3. За целите на изследването най-удачни се явяват 

текстологичните методи за извличане на знания и интервюто, тъй като 

същите удовлетворяват напълно изискванията на стандарта за ИС и 

стандарта за тестване на сигурността. 

4. За декомпозиране на организацията (корпорацията) и 

проследяване на входно – изходните информационни потоци от всеки 

отдел е целесъобразно да се използва системният анализ и подход. 

Същият е приложим и при определяне на данните, генерирани от 

взаимодействието на корпорацията със заобикалящата я среда, 

комбиниран с методиката на конкурентното разузнаване. 

5. При създаването на модел за оценка на риска, поради 

опростеният графичен интерфейс, възможността за автоматично 

въвеждане на правилата и намаляването на вероятността за допускане 

на грешки, най-подходящ се явява програмният продукт “FUZZY TECH”. 
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ГЛАВА IV. АПРОБИРАНЕ НА СИСТЕМАТА. ОЦЕНКА НА 

РИСКОВЕТЕ ЗА ФИРМА  „РАДИКУС“ ЕООД 

   „Радикус“ ЕООД е фирма, чиято дейност е преводи и 

легализация на документи. Персоналът и се състои от 15 души. Самата 

фирма има децентрализирано управление – състои се от главен офис в 

гр. София и 7 офиса в страната.  Необходимо е да се посочи, че 

събраните за фирмата и заредените в склада данни са типови – т.е. 

показват вида на откритата информация, но не са посочени реалните 

данни, с оглед конфиденциалността им.   

Етапът на тестване започва с въвеждане на събраната 

информация за организацията, условно означена като КМ, в базите 

данни. Нейното извличане става чрез т. нар „глобална база данни“ – 

фиг.17. Целите са две: първо - проследяване на причинно – 

следствените връзки за откриване заплахите и уязвимостите за 

информационната сигурност и второ – показване степента на 

защитеност на конфиденциалната организационна информация. 

Типовете данни, получени вследствие на методиките от втора глава и 

съхранявани в системата са посочени на фигури от 18 до 25.  

 

фиг.17. Получени резултати в монитора на глобалното 
търсене 
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фиг.18. Достъпна информация за организацията КМ 

 

 

фиг.19. Достъпна информация за конкурент на организацията КМ 

 

 

фиг.20. Достъпна информация за ръководния състав на КМ 
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фиг.21. Информация за работник на КМ 

 

 

фиг.22. Данни за печалбата на КМ 

 

 

фиг.23. Данни за организационната структура на КМ 
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фиг.24. Данни за организационната структура на ФШ 

 

 

фиг.25. Данни за благотворителност на организацията. 

  

Следващ етап от тестването е идентификацията и оценката на 

вероятността за поява на заплахите и уязвимостите за организацията. 

При това са използвани следните нормативни източници: 

Безопасност на човешките ресурси (ISO/IEC 27002:2005, раздел 8) 

Уязвимост 

Оценка  
Заплахи, които 
експлоатират 
уязвимостта 

Оценка 

Източник 

Е1 Е2 Е1 Е2 

Неадекватно 
обучение по 
безопасност 

С С 
Грешка на персонала по 
техническа поддръжка 

В В 

Технически персонал 
на доставчиците на 
телекомуникационни 
услуги 

Липса на 
информираност по 
въпросите на 

В С Потребителски грешки В В Основен персонал 
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сигурността 

Немотивиран или 
недоволен персонал 

С В 
Злоупотреба със средствата 
за обработка на 
информация 

С С 
Потенциални 
престъпници и хакери 

Физическа сигурност и екологична сигурност (ISO/IEC 27002:2005, раздел 9) 

Липсата на 
физическа защита 
на сградата, вратите 
и прозорците 

В В 
Кражба 
 

В В 
Потенциални 
престъпници, 
Основен персонал 

Контрол на достъпа (ISO/IEC 27002:2005, раздел 11) 

Липсваща или 
некоректна политика 
за контрол на 
достъпа 

В В 
Неоторизиран достъп до 
информация, системи или 
софтуер 

В В 

Потенциални 
престъпници и хакери, 
Основен персонал, 
Технически персонал 

Придобиване, разработване и поддръжка на информационни системи 
(ISO/IEC 27002:2005, раздел 12) 

Недостатъчна 
защита на 
криптографските 
ключове 

С С Разкриване на информация С С 

Недобросъвестни 
партньори, 
Потенциални 
престъпници и хакери, 
Основен персонал 

Неправилен избор 
на тестови данни 

Н Н 
Несанкциониран достъп до 
лични данни 

С С 
Недобросъвестни 
партньори 

Безопасност на човешките ресурси (NIST SP 800-30) 

Придобиване на е-
mail на персонала, 
телефонни номера, 
лични данни за 
персонала 

С С Социално инженерство С С Хакери 

Придобиване на е-
mail на персонала, 
телефонни номера, 
лични данни за 
персонала 

В В Социално инженерство В В 

Промишлен шпионаж 
(конкуренти, 
чужди правителства, 
други държавни 
интереси) 

Незащитена 
конфиденциална 
информация 

С В Икономическа експлоатация В С 

Промишлен шпионаж 
(конкуренти, 
чужди правителства, 
други държавни 
интереси) 

Незащитена 
конфиденциална 
информация 

В В 
Нарушаване 
неприкосновеността на 
личния живот 

В В 

Промишлен шпионаж 
(конкуренти, 
чужди правителства, 
други държавни 
интереси) 

 

В последствие, идентифицираният и оценени качествено риск се 

въвежда в системата за количествена оценка на качествените 

показатели на риска.  
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Графиките на видовете риск, на който организацията е подложена 

и неговата количествена стойност са посочени на фигури 26 – 30. 

Риск от грешка на персонала по техническа поддръжка – висок 

0.6049=60.49% 

 

фиг.26. Резултат от оценката на риска 

 

 

фиг.27. Графика на получения резултат за риска от грешка 
на персонала по техническа поддръжка 

 
 

 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2018 

 

 
30 

 

Риск от потребителски грешки – висок 0.5892=58.92% 

 

фиг.28. Графика на получения резултат от оценката на риска от 
потребителски грешки 

 
Риск от неоторизиран достъп до информация, системи или 

софтуер, дължащ се на липсваща или некоректна политика за контрол 

на достъпа – висок 0.8503=85.03% 

 

фиг.29. Резултат от оценката на риска от неоторизиран достъп до 
информация в графичен вид 
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Риск от икономическа експлоатация, вследствие придобиване на 

незащитена конфиденциална информация от страна на конкуренти – 

висок 0.6033=60.33% 

 

фиг.31. Риск от икономическа експлоатация, вследствие 
придобиване на незащитена конфиденциална информация от 

страна на конкуренти 

 

Основни изводи от глава четвърта  

1. Разработеният модел, позволява увеличаване на обема на 

събраната конфиденциална информация в склада от данни 

(включително лични данни за управителя; финансови данни както за 

организацията, така и за доставчици и контрагенти; ресурсен потенциал, 

в т.ч. сграден фонд, придобити лицензи и т.н.) 

2. Използването на методическите насоки на ISO 27002 и 

стандартът BSI позволява надеждно определяне на риска за 

организацията, позволяващ вземането на обосновани управленски 

решения в интерес на корпорацията. 
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3. Резултатът от симулациите показва завишен рисков профил на 

„Радикус“ ЕООД. Особено високи са стойностите на рисковете, 

произтичащи от незащитената информация за персонала, 

леснодостъпни фирмени данни за конкурентите, липсваща политика за 

сигурност, данни за сградата в която се помещава организацията и др.. 

Потвърждава се тезата, че чувствителни организационни данни 

циркулират свободно в публичното пространство, което е предпоставка 

за нанасяне на вреди на организацията. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Функционирането на всяка една стопанска организация е 

свързано с рискове от икономическо, социално, политическо, 

административно-правно и техническо естество. За своевременното 

разпознаване и правилно реагиране на възникналите заплахи е 

необходима единна система за натрупване, обработване и извеждане на 

нужната информация, с оглед непосредственото изучаване на рисковите 

източници и обекти/субекти, представляващи интерес за самата 

организация, както и обезпечаването на процеса за изработване и 

вземане на управленски решения. 

Внедряването на разработеният склад от данни предоставя 

реални възможности за: 

  изпреварващото определяне на заплахите с финансово-

икономически, социално-психологически и друг характер, както в самата 

фирма, така и в сферата на нейните интереси; 

  експресна информационна оценка на партньорите, клиентите, 

контрактите, с оглед възможността за възникване на потенциален риск; 

  информационен мониторинг развитието на инфраструктурата 

на пазара, конкурентите и на техните PR кампании; 

  информационно осигуряване на собствените активни 

мероприятия в заеманата пазарна ниша; 

  осигуряване координираността и взаимодействието на 

функционално-структурните подразделения във фирмата, въз основа на 

взаимен обмен на информация за микро- и макросредата. 

 

 

 

 

 



 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – 2018 

 

 
34 

 

ПРИНОСИ 

Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите на 

дисертационния труд теоретични и експериментални изследвания се 

свеждат до следните основни приноси: 

1. Анализирано е състоянието на защитеност на корпоративната 

информация и са разгледани начините за нейната защита; 

2. Анализирани и приложени са методиките за събиране на 

корпоративна информация от публично достъпни източници; 

3. Направен е сравнителен анализ и е избран метод за 

идентификация и оценка на риска за информационната сигурност; 

4. Създаден е модел за подпомагане вземането на решения, 

касаещи информационната сигурност; 

5. Моделът е адаптиран и апробиран в реална бизнес организация 

– „Радикус“ ЕООД.  

 

ПРАКТИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ И АПРОБАЦИЯ 

Създаденият модел дава възможност да се определи критичната 

корпоративна информация; да се идентифицират рисковете, на които тя 

е подложена, и да се предприемат мерки за нейната защита.  

Предложеният модел е част от проект финансиран по фонд 

„Научни изследвания“ към РУ „Ангел Кънчев“ с номер: 2012 - РУ – 07 и 

тема: „Изследване и разработване модел на система за информационно-

комуникационно осигуряване процеса за вземане на решения , в условия 

на системна неопределеност, неточност и непълнота на информацията“ 

Приложимостта на модела е тествана във фирма „Радикус“ ЕООД. 

Получените резултати показват завишено ниво на почти всички рискове, 

вследствие на незащитена корпоративна информация.  
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Information is crucial for company’s activities. Often its value is 

neglected which leads to leak of information and its use by competitors. In 

order to show what information can be gathered about corporations data 

warehouse system is created. Database management system called “Cronos” 

is used.  After understanding what competitors can know about investigated 

company, the measures for protecting important information should be taken.  

Protection is not a single event. It should be performed periodically by 

identifying and assessing the risk for this important information. In order to 

help risk assessment process, a fuzzy interference system, by using “fuzzy 

tech” program, is created. 

 


