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ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

Дисертационният труд е обсъден на разширен съвет на Катедра 

“Комуникационни и информационни системи”, първично звено във Факултет 

„Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски” – София и е насрочен за 

защита пред Научно жури по научната специалност „Киберсигурност”. 

Авторът на дисертационния труд е докторант чрез самостоятелна 

подготовка в Катедра „Комуникационни и информационни системи“. 

Докторантът заема длъжност „Началник на сектор „Квалификация“ в 

Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на 

Военна академия „Г. С. Раковски”. 

Основните изследвания по дисертационния труд са проведени в Катедра 

„Комуникационни и информационни системи“ на Военна академия 

„Г. С. Раковски” и в Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и 

квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 17.05.2021 г. във Военна 

академия „Г. С. Раковски“. 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 

научна секция „Докторанти и развитие на академичния състав“ на Военна 

академия „Г. С. Раковски”. 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Обект на изследване в дисертационния труд са услугите при електронното 

управление. 

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Предмет на изследването е киберзащитата на услугите при електронно 

управление. 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Актуалността на проблема се определя от променящата се среда в  

глобализиращият се свят през последните десетилетия, в които ефективните и 
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прозрачни обществени услуги имат пряко въздействие върху качеството на нашия 

живот, чрез предоставяне в пълния си потенциал, цифровите инструменти в 

подкрепа на модернизацията на публичната администрация, както и ефективни и 

ориентирани към потребителите административни процеси, за подобряване на 

качеството на услугите чрез гъвкави и персонализирани взаимодействия с цел 

увеличаване на ефективността във всички сфери от държавния и корпоративен 

сектор. 

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Целта на дисертационния труд е разработване на модел за извършване на 

оценка на основните фактори влияещи върху киберзащитата на услугите за  

повишаване степента на защита на електронните услуги в условията на 

киберзаплахи. 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Възприема се хипотезата, че подобряване на киберзащитата на услугите при 

електронно управление, може да се реализира чрез комплексен анализ на 

различни групи параметри на информационната система за предоставяне на тези 

услуги и на базата на полученият резултат се извърши преконфигуриране с което 

да се минимизира деструктивно въздействие. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

За постигане на тази цел са възприети за изпълнение следните 

научноизследователски задачи: 

1. Анализ на организацията на електронните административни услуги и 

вероятните заплахи при реализиране на електронното управление. 

2. Определяне на основните характеристики на услугите при електронно 

управление и методи за оценка на качеството. 

3. Разработване на модел за киберзащита на услугите при електронно 

управление. 

Усъвършенстването на процеса по подобряване на киберзащитата на 

услугите при електронно управление в пълния му обем е изключително мащабна 
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задача, която надхвърля рамките на настоящия дисертационен труд. Това е 

основание в него да се въведат следните ограничения: 

1. Ограничения 

1.1. Разглежда се условен сегмент от информационна система 

предоставяща електронни услуги на голям брой потребители; 

1.2. Не се разглежда конкретна информационна система с определени 

функционални и технически параметри; 

1.3. Приема се, че се извършва обмен на информация, без 

мултимедийни файлове, аудио и видео стрийминг или трансфер на голям обем 

данни изискващи значителни ресурси; 

1.4. Не се разглеждат случаи на отказ на услуги или загуба на данни 

поради технически неизправности, унищожаване или повреда на основни 

елементи и инфраструктура. 

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационния труд е структуриран в съответствие с поставените цел, 

научноизследователски задачи, работна хипотеза, обект и предмет на 

изследването и отразява възприетия от автора подход към проблематиката. 

Състои се от увод, 3 глави с изводи към всяка от тях, заключение с насоки 

за бъдеща работа, списък на използваната литература, таблица с използваните 

съкращения и речник на термините. 

В Увода е дефинирана актуалността на разглеждания проблем, като е 

обоснована необходимостта от разработването на дисертационния труд. 

Формулирани са целта, основните задачи, ограниченията, работната хипотеза и 

методите, прилагани в хода на изследването. 

В Първа глава са разгледани въпроси относно функциите и задачите на 

държавната администрация, възможностите за предоставяне на електронни 

услуги, направен е преглед и анализ на заплахите при ползването на тези услуги 

от гледна точка на информационната сигурност, разгледани са основните методи 

за защита на електронните услуги и е направен кратък преглед на най-сериозните 

инциденти свързани с кибесигурността. Извършен е обзор на пробиви в 
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сигурността, причините за тези пробиви и последствията от тяхното 

осъществяване. На базата на този анализ са направени изводи и е определена най-

вероятната заплаха за услугите при електронното управление. 

Във Втора глава е направен преглед на възможностите за изследване на 

сложни системи и в частност на информационни системи чрез компютърно 

моделиране и симулации. Определени основните параметри на уеб услугите, 

които в най-голяма степен са зависими от въздействието на DDoS атаки, 

предложен е модел за защита чрез комплексен анализ на различни групи 

параметри и са дефинирани ясни и измерими параметри на услугите, с което да се 

формира цифрово изражение на тяхното качество. 

В Трета глава са описани и анализирани резултатите от проведените 

симулации с компютърния модел на информационната система и предложения 

модел за защита на електронните услуги. Направена е оценка на степента на 

подобряване на киберзащитата на услугите при прилагането на предложения 

модел. 

 
Други данни за дисертационния труд: 

 
- брой страници - 164 страници; 

- основен текст –122 страници; 

- литературни източници – 71; 

- фигури – 45; 

- таблици – 16; 

- брой на публикациите по дисертацията – 4; 

- брой на приложенията към дисертацията - 15 с обем от 29 страници; 

- номерирането на дефинициите, твърденията, фигурите и таблиците в 

автореферата съответства на това в дисертационния труд. 
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

УВОД 

Европейците няма да се възползват от технология, 
на която нямат доверие — господството на цифровите 
технологии не означава ера нито на „големия брат“, 
нито на „кибернетичен див запад“. 

(Програма в областта на цифровите технологии за 
Европа „Digital Agenda for Europe“) 

 
Реализирането на електронното управление, и в частност на електронното 

правителство, е свързано с предприемането на комплекс от организационни, 

технологични и законодателни мерки за постигане на ефективно функциониране 

на администрацията чрез унифициран, оперативно съвместим и автоматизиран 

обмен на електронни документи между звената на администрацията. 

Законодателните мерки обхващат всички действия, с които следва да 

обезпечат правната съобразност на останалите мерки, включително създаването 

на нормативна и поднормативна уредба, установяване задължителност на 

различни политики при предоставяне на административни услуги на гражданите 

по електронен път, установяване на задължителност на определени европейски и 

международни стандарти, съобразяване на трудови договори, длъжностни 

характеристики и т. н. за нуждите на реализиране на електронното правителство. 

Реализирането на правните мерки чрез приемането на адекватни 

нормативни актове, регулиращи технологични явления, е безспорно най-

сериозното предизвикателство пред държавната администрация. Освен 

адаптирането на вече създадените национални регламенти за работа с хартиени 

документи към електронния свят, всяка институция следва да приеме собствени 

правила за работа с електронни документи, тяхното постъпване, проверка за 

авторство и интегритет, деловодно описание, възлагане на задачи, свързани с 

електронни документи, движението им в администрацията и контролът по 

изпълнението на задачи, изпращането им до други администрации и лица, 

съхраняването и архивирането им. Това са нови реалности, които следва да бъдат 

регламентирани. 
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С реализирането на електронното управление се цели всеки субект в 

обществения и икономическия живот: 

 да участва в процеса на държавното управление, като изразява и 

защитава волята си бързо, лесно и отговорно; 

 да следи действията на администрацията и вземаните ключови решения; 

 да потребява услуги по начин, които струва по-малко време, усилия, 

разходи и не плаща заради неефективността на другите; 

 да има равноправен достъп до информация, като сам избира 

необходимото количество и качество; 

 да решава как и от коя географска точка да потребява необходимата му 

услуга; 

 да е сигурен, че неговата информация е защитена; 

 да може винаги да получи необходимата му услуга и информация. 

Правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните 

данни са основни права в ЕС, действителното ползване на които и в онлайн 

пространството трябва да се осигурява с най-широката възможна гама от средства: 

от широкото прилагане на принципа на неприкосновеност на личния живот чрез 

проектното решение („Privacy by Design“) за съответните ИКТ до възпиращи 

санкции при необходимост. Преработената рамка на ЕС за електронните 

съобщения изяснява отговорностите на мрежовите оператори и на доставчиците 

на услуги, включително тяхното задължение да уведомяват за пробиви в 

сигурността на лични данни [7]. 

Киберзащитата на услугите при електронно управление е неотменима част 

от изпълнението на политиката за електронно управление, определена в 

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, 

Закона за електронното управление и Закона за киберсигурност и е насочена към 

реализирането на цифрова трансформация на администрацията, прилагане на 

единни стандарти и оперативна съвместимост при проектиране, изграждане, 

надграждане и внедряване на информационните решения, определяне на 

изискванията към трансформиране на данните в информация и знания. 
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Според българският тълковен речник думата „защита“ има няколко 

значения, две от които са: „Запазване, предпазване на някого или нещо от 

опасност, неприятност, вредно въздействие“ и „Средство или съоръжение, което 

предпазва от опасност, лошо или вредно въздействие“. По този начин подобряване 

на киберзащитата на услугите може да се разглежда като дефиниране и 

реализиране на комплекс от правни, организационни и технически дейности с 

които да се постигне по-високо ниво на сигурност и защита на тези услуги. 

Както бе отбелязано по-горе, доверието и сигурността при ползването на 

електронни услуги са от изключителна важност за тяхното разпространение и 

развитие. За тази цел е необходимо да се използват комплексни методи за защита, 

включващи наблюдение на текущото състояние на информационната система, 

прогнозиране на нейното поведение и активен мониторинг на действията на 

всички нейни ползватели. 

ПЪРВА ГЛАВА : АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ 
ПРИ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ВИДОВЕТЕ ЗАПЛАХИ 

Глобализацията и обвързаността размиват границите и комбинират 

въздействието на вътрешните и външните заплахи за киберсигурността. Затова 

текущото развитие на нови и непознати катализатори на същата има радикално 

влияние върху промяната на подходите на национално ниво за гарантиране на 

киберзащитата. От съществено значение на съвременността е прилагането на 

централизиран и децентрализиран подход, позволяващ ранно разпознаване и 

проследяване, справяне с предизвикателствата, ликвидиране на заплахите и 

превантивно смекчаване на тяхното въздействие чрез използването на 

комбинация от инструменти – правни и информационни. 

1. Преглед и анализ на електронните административни услуги и 
управление 

1.1. Същност на административното управление 

Основни функции на държавната администрацията са осигуряване 

дейността на органите на държавната власт при осъществяване на неговите 

законови правомощия, организационно и техническо осигуряване на дейността на 
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съответния орган и административно обслужване на граждани и юридически 

лица. Тя включва администрация на законодателната власт, изпълнителната власт, 

съдебната власт, администрация на президента, администрация на организациите 

за публични услуги, администрация на неправителствените публични 

организации с идеална цел, администрация на публичните предприятия с 

държавно, преобладаващо държавно и общинско имущество и администрация на 

международни публични организации [56]. 

Държавната администрация на Република България е изградена съгласно 

приетия през 1998 г. Закона за администрацията (ЗА). Той регламентира 

нормативно общата система на администрацията, нейната структурата, основните 

принципи на организация на дейността й, длъжностите в администрацията, както 

и правомощията на органите на изпълнителната власт. В допълнителните 

разпоредби на ЗА са въведени легални дефиниции на основните понятия, с което 

се улесняват административните органи, гражданите, и останали правни субекти, 

прилагащи нормативната уредба и не се допуска противоречиво тълкуване на 

относимата правна уредба. Според дефиницията административно обслужване 

е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на 

администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги. АУ е: 

а) издаване на индивидуални административни актове, с които се 

удостоверяват факти с правно значение; 

б) издаване на индивидуални административни актове, с които се признава 

или отрича съществуването на права или задължения; 

в) извършване на други административни действия, които представляват 

законен интерес за физическо или юридическо лице; 

г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или 

юридическо лице относно административно - правен режим, които се дават по 

силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен 

акт или с извършване на друга административна услуга 

д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или 

юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като 
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задължения на администрацията на държавен орган или от овластена 

организация.” 

1.2. Същност, обхват и цели на електронното управление 

В характеристиката на електронното управление особено място имат два 

ключови момента: дигитализация и изпълнение. Електронното управление се 

разглежда като такава проява на държавната администрация, която се свързва 

първо, с функционирането на органите на държавното управление и второ, с 

пряката насоченост на тяхната дейност към практическото изпълнение на общите 

норми, установени от субектите на същата с цел да регулират различните страни 

на обществения живот. Определящи елементи на държавната администрация е 

социалното й предназначение (изпълнение на установените общи норми), 

реализацията й чрез система от организации със целево предназначение 

(приемането на управленски решения и организацията на тяхното изпълнение, в 

т. ч. и чрез използването на принуда). Процесът на електронно управление 

включва следните основни елементи: функциите на управление, формите и 

методите на тяхното осъществяване и стилът на управление.  

Термина „Електронно управление“ означава използването на 

информационни и комуникационни технологии при предоставяне на публични 

услуги на гражданите. В приетата с решение на Министерски съвет № 

163/21.03.2014 г. „Стратегия за развитие на електронното управление в Република 

България 2014 – 2020 г.“, е посочена дефиниция за електронно управление, 

неговия модел и основните направления за комуникация и услуги: 

„Електронното управление (е-управление) е управление в електронна среда 

на нормативните взаимовръзки, административните процеси и обслужване и 

взаимодействието с потребителите с използване на информационни, 

статистически и математически модели и методи на обработка на данни, 

информация и знания, които осигуряват много по-високо ниво на ефективност 

на управлението. Е-управление е средство за всеобхватно повишаване на 

ефективността на процесите в администрацията, както и облекчаване на 
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процесите при взаимодействията между администрация, служители, 

граждани, бизнес чрез използването на е-услуги. 

Електронното управление обхваща четири основни направления за 

комуникация и услуги: 

- “Администрация – Граждани” – съвременни Интернет и интранет уеб 

базирани решения, съчетани с традиционните средства за осигуряване на широк 

достъп, които да водят до качествени промени в условията за комуникиране и 

предоставяне на услуги за гражданите. 

- “Администрация – Бизнес” – съвременни решения, които оптимизират 

процесите и деловите отношения между администрацията и различните 

икономически субекти. 

- “Администрация – Администрация” – развитие на информационните 

технологии в национален и междудържавен аспект с оглед на ефективно 

взаимодействие между различните административни структури. 

- “Вътрешноведомствена ефективност и ефикасност” – организиране и 

оптимизиране на бизнес процесите, на отношенията “Администрация – 

Служители” и на комуникацията в отделните административни структури.“ 

[9]. 

В [3] са определени целите на електронното управление в Република 

България, които са: 

 всеобхватни и качествени административни услуги, съобразени с 

нуждите на потребителя; 

 отворено и прозрачно управление, чрез използване на информационни 

технологии; 

 ефективно, ефикасно и устойчиво управление. 

2. Анализ на видовете електронни услуги в условия на електронно 
управление 

2.1. Общ преглед на електронните административните услуги 

Електронните административни услуги са следващ етап в развитието на 

административни услуги и имат за цел да улеснят достъпа на заинтересованите 
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лица до тези услуги. Предоставянето на електронни административни услуги в 

България е регламентирано със Закона за електронното управление. Този закон 

урежда дейността на административните органи при работа с електронни 

документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и 

обмена на електронни документи между административните органи. Според ЗЕУ: 

„Електронни административни услуги са административните услуги, 

предоставяни на гражданите и организациите от административните органи, 

услугите, предоставяни от лицата, на които е възложено осъществяването на 

публични функции, както и обществените услуги, които могат да се заявяват 

и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни 

средства“. 

2.2. Анализ на видовете електронни услуги 

За цялостното изграждане на електронното управление и координиране на 

всички дейности в тази област, със Закона за електронното управление (обн. ДВ, 

бр. 50 от 2016 г.), към Министерския съвет е създадена Държавна агенция 

„Електронно управление“ (ДАЕУ). Агенцията има за задача да провежда 

държавната политика в следните области: електронно управление, електронни 

удостоверителни услуги, електронна идентификация, мрежова и информационна 

сигурност, инфраструктура за пространствена информация и информация от 

обществения сектор в машинночетим отворен формат, като за целта е изграден 

портал на интернет адрес https://e-gov.bg. Данни от Единния модел за заявяване, 

заплащане и предоставяне на електронни административни услуги в България 

[53], който е част от този портал, сочат че през 2019 г. справките за обслужване на 

гражданите и бизнеса надхвърлят 5,6 милиона, при пълно отсъствие на такива 

справи в страната две години по-рано. Административните структури на 

национално и местно ниво общо са извършили над 16 милиона справи за 

обслужване на гражданите и бизнеса. 

Предлаганите от ДАЕУ електронните услуги свързани с електронното 

управление са уеб базирани и използват мрежова архитектура от типа „клиент - 

сървър“. Потребителите са физически или юридически лица, притежаващи 
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изискуемите средства за идентификация и автентификация, или информационни 

системи на други организации. Включването на нова информационна система към 

ЕЕСМ става след заявка и разрешение от председателя на ДАЕУ, ако съответната 

система отговаря на критериите за това, надлежно е потвърдена нейната 

идентичност и са преминали тестови изпитания. Физическите лица трябва да 

притежават квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен 

код от НОИ, като и двете средства са персонални и еднозначно идентифицират 

техния собственик [49].  

В разгледаните информационни източници не беше намерено описание на 

услуги за обмен на видео и/или аудио, макар че ЕЕСМ притежава такива 

технически възможности, като и възможност за добавяне, редактиране и 

изтриване на данни от потребителите, включително на вече изпратените и на 

получени съобщения чрез системата за сигурно електронно връчване.  

3. Анализ на заплахите за електронните услуги 

Целта на анализа е да очертае състоянието и способностите на 

киберзащитата на услугите в условия на електронно управление и възможностите 

за функционирането на ЕУ в условията на киберзаплахи. 

3.1.  Същност на информационната сигурност и киберсигурността 

Според [40] информационна сигурност e защитата на информацията и 

информационните системи от неоторизиран достъп, използване, разкриване, 

промяна, прочитане, запис и унищожаване. Основната цел на информационната 

сигурност е да обезопаси и защити информацията или да намали до минимум 

нейната загуба. В сферата на информационната сигурност се дефинират следните 

основни категории:  

 конфиденциалност (confidentiality) - информацията е достъпна само за 

определен кръг лица; 

 цялостност (integrity) - гаранция за съществуване на информацията в 

изходен вид; 
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 наличност (availability) – всички потребители на системата, които имат 

съответните права за достъп, да могат да я получават винаги когато им е 

необходима; 

В информационните източници се срещат различни определения за 

понятието киберсигурност. Според [63] това са мерките за защита на 

информационните системи и техните ползватели от неразрешен достъп, атаки и 

вреди, за да се гарантира поверителността, целостта и наличността на данните, 

като това включва предотвратяване, откриване, реагиране и възстановяване от 

киберинциденти. Инцидентите могат да бъдат преднамерени или не и да варират 

например от случайно оповестяване на информация до атаки на обекти от 

критичната инфраструктура, кражба на лични данни, намеса в демократичните 

процеси и други. Всички те могат да имат широкообхватни неблагоприятни 

последици за отделните хора, организациите и общностите. 

Причините за нарушаване на информационната сигурност могат да бъдат 

систематизирани в четири групи според основният фактор който ги поражда: 

 Функционални – свързани с дейностите по експлоатацията на 

информационните системи (неправилно разпределение на права и отговорности, 

отсъствие на мониторинг, контрол и реакция при заплахи, липса на поддръжка и 

актуализация и др.); 

 Организационни – свързани с организацията на работата и политиките 

за сигурност (лоша координация, пропуски или грешки в политиката за 

информационна сигурност, дублиране или непълнота при дефиниране на 

задължения, недостатъчно средства и др.); 

 Технологични – свързани с недостатъци в оборудването и програмното 

осигуряване (липса или неефективни функции за сигурност в оборудването или 

програмното осигуряване, грешки при програмирането, инсталирането и 

настройките, липса или непълни технически спецификации и стандарти, 

поддръжката изисква висока квалификация и др.); 
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 Човешкия фактор – свързани с персонала имащ достъп до тези ресурси 

(финансови, политически, лични или други мотиви, недостатъчно знания и опит, 

липса на отговорност и мотивация,  случайни грешки и др.). 

3.2. Преглед на кибер заплахите в световен мащаб 

За нуждите на настоящия дисертационен труд са проучени различни 

информационни източници, съдържащи обобщени данни за кибер заплахите в 

световен мащаб. На основа на събраните данни се определиха най-вероятните 

способи за въздействие върху информационните системи и характеристиките на 

това въздействие, като по този начин кръга от възможни заплахи се ограничи до 

най-честите и с най-голямо въздействие върху електронните услуги. 

Компаниите, чиято дейност е 

свързана с кибер сигурността, регулярно 

публикуват информация и отчети за 

актуалните заплахи и тенденции в кибер 

пространството.  Според  годишния 

доклад на компанията „Check Point LTD“ 

[17] трите най-често срещани заплахи по 

региони са инсталиране на зловреден 

софтуер за добиване на криптовалути 

(между 33% и 47% за отделните региони), 

ботнет (от 22% до 30%)  и срещу мобилни 

устройства (от 24% до 34%) (фигура 1). 

Според същият източник трите най-често 

използваните malware през 2020 година са Emotet (между 16% и 21%), XMRig 

(14% - 22%) и Jsecoin (14% - 16%) (фигура 2). 

 

Фиг. 1 Относителен дял на различните 
видове атаки по региони за 2020 година 
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 Посочената по-горе информация и 

тенденции се потвърждават и от други източници 

[62, 64, 68, 47, 57, 52], като разликите са основно 

в конкретните стойности. Имайки предвид броя 

на потребителите в световен мащаб (4,66 

милиарда активни потребители към месец 

октомври 2019 според [70]), това означава 

огромен брой потенциални жертви на кибер 

заплахи и съответно заразени електронни 

устройства. Най-разпространените видове 

зловреден софтуер са за добиване на 

криптовалути и достъп до ресурсите на жертвата 

– информационни и технически. Най-масовият 

според статистиката софтуер Emotet е 

идентифициран за първи път през 2014 г. и 

първоначално е използван за кражба на лична банкова информация. По-късно се 

развива в ботнет и към момента е най-разпространения зловреден софтуер с 

възможност да се използва за прецизни и координирани атаки. Причината за 

масовото му разпространение е в начина на заразяване. Достатъчно е потребителя 

да отвори прикачен към имейла файл, за да се инсталира зловредния код и 

изпращача да получи контрол върху заразеното устройство, а всички достъпни 

данни се изпращат автоматично на анонимен сървър. Освен това, програмата се 

опитва да зарази всички останали устройства в локалната мрежа, като това става 

без видими външни признаци и намеса. [17] 

Освен атаките срещу индивидуалните потребители нараства и броя на 

атаките срещу информационните системи предоставящи електронни услуги. 

Според [58] броя на извършените DDoS атаки в световен мащаб през 2018 година 

е бил около 7.9 милиона, като според прогнозите ще достигне 15.4 милиона през 

2023 година (фигура 3), а средните стойности на трафика при този вид атаки са 

около 1 Gbps, като 23% от атаките са над тази стойност. На годишна база броят на 

атаките с интензитет между 100 и 400 Gbps нарастват с повече от 700%. 

 

Фиг. 2 Най-разпространени 
mailware по региони за 2020 година 
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Друг доклад [43] посочва, че през 2019 година броят само на засечените и 

блокирани електронни съобщения съдържащи вредоносен код е повече от 13 

милиарда, 45% от жертвите на кибер атаки са правителствени структури, 

неправителствени организации или техни контрагенти, 44% структури свързани с 

информационните технологии и 11% други (фигура 4). Годишния отчет на 

центъра за кибер престъпления към ФБР показва, че ежедневно се получават 

повече от 1200 съобщения от жертви на различни кибер престъпления, като 

общият брой на жертвите за 2019 година в световен мащаб е повече от 250 000, а 

доказаните загуби над 3.5 милиарда долара. [66] 

Изнесените до тук данни показват, че най-често цел на кибер атаки е 

крайния индивидуален потребител, като целта е 

да се получи достъп до информационни ресурси, 

чувствителна информация или финансови изгоди. 

Причините за това са посочените по-горе голям 

брой такива потребители в съчетание с 

недостатъчни дигитални компетентности на по-

голямата част от тях. Докато такъв тип атаки 

засягат персоналните интересите на едно или 

няколко лица, то атаките срещу инфраструктура 

за електронни услуги могат да засегнат 

интересите на голям брой потребители едновременно. Държавните и обществени 

 

Фиг. 3 Брой на DDoS атаките в световен мащаб за периода 2018 – 2023 година 

 

Фиг. 4 Разпределение на 
кибератаките в зависимост от 
дейността на атакуваните цели 
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организации са най-честата цел на кибер атаки, следвани от компаниите в 

областта на информационните технологии. 

Според [67] през 2020 година в световен мащаб са били регистрирани 

10 089 687 DDoS атака, като през 2019 година техният брой е бил около 8,5 

милиона, което показва, че този вид атаки представляват сериозна заплаха и могат 

да причинят значителни финансови и репутационни загуби. Дори компании, 

които разполагат с огромен финансов и интелектуален потенциал, са били жертва 

на такъв вид атаки. [60] 

DDoS атаките стават все по-сложни и комплексни, с едновременно 

използване на различни методи за атака, поради което системата за защита следва 

да може да разпознава и противодейства на мултивекторни въздействия. 

Характеристиките на трафика генериран при тези атаки са аналогични с тези на 

трафика, генериран при нормалното ползване на електронните услуги. 

Откриването на разликите в двата вида трафик е предпоставка за създаването на 

ефективна система за защита от този вид атаки. Специалистите в областта на 

информационната сигурност следят и анализират мрежовия трафик, при което 

създават бази с данни и търсят модели на поведение. Периодично се публикуват 

доклади за резултатите от тези анализи, съобщават се новооткритите методи за 

преодоляване на защитата и уязвимости в информационните системи. Тази 

информация се използва за определяне на вероятните характеристики на атаките 

и потенциалните цели.  

3.3. Същност на DDoS атаките 

Повечето уязвимости в информационните системи са добре познати на 

специалистите в областта на кибер сигурността и разработчиците на софтуер. 

Новооткритите уязвимости се проучват, издават се препоръки и се разработват 

актуализации (patches) за тяхното преодоляване. Добрите практики за поддържане 

високо ниво на информационна сигурност винаги включват препоръки за 

актуализиране на всички софтуерни компоненти с последните им актуални 

версии. 
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Съществува определена група заплахи, наречена „Отказ на услуга“ („Denial 

of Service“, DoS), която поради своя характер изисква по-специални мерки за 

защита, понеже е трудно различима от нормалния трафик и използва базови за 

съвременните информационни мрежи функции. При атаки от този вид обикновено 

се използват уязвимости или несъвършенства в протоколите за комуникация и 

софтуера, за да се изпрати по-голямо количество информация към 

информационната система, отколкото тя може да обработи. В следствие на това 

системата или комуникационния канал се претоварват, а резултата е 

невъзможност потребителите да получат желаната от тях услуга. 

DoS атаките се осъществяват от един атакуващ източник, поради което не 

могат да достигнат високи нива на трафика и са сравнително лесни за 

неутрализиране. Разпределения отказ на услуга (Distributed Denial of Service, 

DDoS) е разновидност на DoS атака, който може да бъде много по-интензивен и 

труден за неутрализиране. За провеждането на такава атака се създава мрежа от 

компютри („ботнет“, „botnet“) чрез заразяването им със зловреден софтуер, най-

често чрез прикачени файлове към имейли.  

 

 

Атакуващия може да активира дистанционно този софтуер (фигура 9), при 

което към целта се изпращат голям брой заявки за услуги, които заявки изглеждат 

 

Фиг. 9 Принцип на DDoS атака 



20 
 

като изпратени от истински потребители [65]. Целта отново е броят на заявките, 

съответно трафика на входа на информационната система, да надхвърли нейния 

капацитет или капацитета на каналите за комуникация. За предпазване от такъв 

тип атаки е необходимо да има механизъм, който по определени признаци да 

разделя „легитимния“ трафик на реалните потребители и „нелегитимния“ трафик, 

генериран от заразените устройства. Сложността на тази задача произтича от 

големия брой източници на трафик и това, че самия трафик има характеристики 

на нормална активност. 

3.4. Видове DDoS атаки 

В зависимост от своите характеристики DDoS атаките могат да бъдат 

обединени в три групи (фигура 10): 

Flood attacks  

При този вид въздействие се цели изразходването на ресурсите на 

процесорите или комуникационната мрежа, в следствие на което с влошава 

качеството на услугата или става невъзможно нейното получаване. Използват се 

някои уязвимости и към целта се изпраща голям брой заявки. 

Логически или софтуерни атаки 

Малък на брой невалидни пакети предназначени да използват известни 

програмни грешки в целевата система. Тези атаки са сравнително лесни за 

противодействие или чрез инсталиране на софтуерни корекции, които премахват 

уязвимостите, или чрез добавяне на специализирани правила на защитната стена 

за филтриране на невалидните пакети, преди да достигнат целевата система. 

Протоколни атаки.  

Вместо да се насочват към ресурси от по-високо ниво като уеб сървър, 

протоколните атаки (понякога наричани „изчислителни“ или „мрежови“ атаки) 

отказват услуга, като използват слабости в протоколите - обикновено протоколи 

OSI слой 3 и слой 4 като ICMP (Internet Control Message Protocol), TCP (Transport 

Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol) и други. Целта е да се изчерпят 

изчислителните възможности на мрежата или междинните ресурси (като защитни 



21 
 

стени), което води до отказ от обслужване. Протоколните атаки се извършват на 

ниво пакет и обикновено се измерват в пакети в секунда. 

 

По-подробно описание на видовете DDoS и техните характеристики са 

дадени в дисертационния труд. 

 
 
 

 

Фиг. 10 Видове DDoS атаки 
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3.5. Възможности за защита от DDoS атаки 

Целта на DDoS атаките е да бъде претоварена информационната система и 

по този начин да се блокира достъпа до услугите които предоставя. За да се 

изгради ефективна защита срещу това, от съществено значение е времето за 

откриване на признаци на такава атака и съответно да се задействат механизмите 

за защита [48]: 

 𝑡 =  
𝐶

𝐺
 (1) 

където: 

timpact - времето за което ще бъде достигнат максималния капацитет на 

системата; 

Cmax - максималния капацитет на системата, b/s 

Grate - скоростта на нарастване на трафика, b/s 

Ако времето за откриване на атаката tdetection > timpact, то потенциалната атака 

ще бъде успешна. Затова времето за откриване трябва да бъде възможно най-

малко. Другата възможност е да се увеличи капацитета на информационната 

система Cmax, което е свързано с по-големи разходи. Съществуват различни 

принципи и методи за откриване и защита от DDoS атаки, като на фигура 12 е 

показана тяхната таксономия според [24]. 

Фиг. 12 Таксономия на методите за защита от DDoS атаки 
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В зависимост от етапа на който се прилагат методите за защита, те се делят 

на превантивни (AL-1) и реактивни (AL-2). Превантивните методи имат за цел да 

минимизират възможностите за осъществяване на атака или такава атака да бъде 

отразена без съществени нарушения в услугите. Техни цели са предпазване от 

атака (PG-1) или предпазване от отказ на услуга (PG-2). В първата група влизат 

методите за подобряване на системната сигурност (ST-1), които обхващат 

софтуера и хардуера, а във втората група (ST-2) влизат методите за премахване на 

уязвимостите в протоколите за комуникация. В превантивните методи за 

запазване на работоспособността влизат дефиниране на достъпа до ресурси (PM-

1) само на определени клиенти (потребители или процеси) и мултиплициране на 

ресурсите (PM-2). 

При реактивните методи за защита (AL-2) се извършва динамичен анализ на 

характеристиките на трафика и поведението на клиентите, в следствие на което се 

прави оценка дали съответния пакет да бъде пропуснат или блокиран. Анализа се 

извършва по три основни начина: по известни шаблони или сигнатура (ADS-1), 

чрез откриване на аномалии (ADS-2) и чрез информация от външни източници 

(ADS-3). От своя страна анализа на аномалии се разделя на стандартен (NBS-1) 

при който се откриват отклонения от стандартното използване на ресурсите и 

адаптивен (NBS-2), при които се сравняват текущите стойност с такива, 

генерирани от алгоритъм за прогнозиране на базата на минали събития. 

Класификацията на методите според стратегията за реакция съдържа четири 

групи: идентификация на източниците на трафик (ARS-1), ограничаване на 

входящия трафик (ARS-2), филтриране на трафика (ARS-3) в зависимост от 

решението на механизмите за анализ (ADS-1, 2 и 3) и преконфигуриране на 

мрежата. 

Вследствие на проведеното изследване и извършения анализ в първа глава 

могат да се направят следните изводи:  

1. Целта на електронното управление е чрез всеобхватни 

административни услуги да се постигне прозрачно, ефективно и устойчиво 

управление, минимизиране на времето и разходите, като същевременно се 

повишава тяхното качество (точка 1.2). 
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2. Целите на електронното управление, се реализират чрез уеб 

приложение, с възможност да се използва като общ приложен интерфейс между 

отделните информационни системи, чрез прилагане на базисните услуги на 

системно ниво - автентификация, оторизация, електронно връчване, плащане, 

управление на електронни форми и обмен справочна и удостоверителна 

информация (точка 1.2). 

3. Най-вероятния сценарии за въздействие върху уеб базираните услуги 

при електронно управление е чрез реализирането на масирана многовекторна 

DDoS атака, като достъпът до тези услуги бъде затруднен или невъзможен за 

определен период от време (точки 3.2, 3.3 и 3.4). 

4. Специфичните характеристики (подозрителни количества трафик от 

един адрес или диапазон, потребители с идентичен поведенчески профил, заявки 

към една определена страница, малък интервал между заявките, повторение на 

едни и същи заявки, резки промени в трафика, увеличено закъснение или загуба 

на пакети и др.) на DDoS трафика го отличават от нормалния трафик (точка 1.2). 

В съответствие с направените изводи в първа глава в изследването 

направено в настоящия дисертационен труд, може да се обобщи, че от големия 

брой разнородни изисквания към електронното управление е видно по-голямата 

сложност и трудоемкост при реализиране на киберзащитата на услугите. 

За постигане на целите на електронното управление във втора глава на 

настоящия дисертационен труд ще бъдат разгледани методите и възможностите 

за оценка при откриване на атаки в киберпространството, което води до 

намаляване на времетраенето и трудоемкостта при предоставяне на защитени 

услуги без намаляване на тяхната ефективност, като бъдат отчетени особеностите 

на специфичните характеристики и същите се използват за индикатор с 

определена норма за наличие на атака от този тип, както и възможностtа за 

филтрация на същият, с което се реализира защитата от DDoS атака. 

 
 



25 
 

ВТОРА ГЛАВА : МЕТОДИ И ОЦЕНКА ЗА ОТКРИВАНЕ НА АТАКИ 
В КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО 

 
Сложните или комплексни системи за киберзащита по своята същност са 

съставни и включват множество подсистеми, които взаимодействат помежду си, 

като по този начин добавят нови свойства към единната система. Това съвместно 

действие или взаимоотношение се нарича синергизъм и се изразява в това, че 

крайният ефект или отговор е различен или по-голям от сумата на ефектите, 

предизвикани поотделно от всяка атака. 

1. Основни характеристики на уеб услугите 

Според определението на консорциума W3C уеб услугата (на английски: 

Web service) представлява софтуерна система, която предоставя комуникация 

между взаимносъвместими компютърни системи по компютърни мрежи. 

Използват се стандартни интерфейси между приложенията на базата на 

технологии, които са общи за всички платформи мрежов софтуер, каквито са 

например XML и HTTP, [71] 

На фигура 13 е показан условен сегмент на информационна система от вида 

„Клиент - Сървър“ и комуникацията между мрежовите приложения. Мрежовите 

приложения обменят помежду си съобщения (messages), като всяко съобщение 

може да съдържа различни по характер и размер данни, зависещи от конкретното 

приложение и услуга. При изпращането съобщението се разделя на части, 

наречени „пакети“ (packets), които се пренасят по комуникационните канали и 

пакетните комутатори до крайния получател. [21] 

Повечето комутатори на пакети работят на принципа „store-and-forward 

transmission“ (съхранение и пренасочване) което означава, че трябва да бъде 

получен целият пакет, преди да може да започне да се предава първия бит от 

пакета към следващия комутатор. Причината за това произтича от 

необходимостта да се провери целостта на пакета и да се извлече адреса на 

крайния получател на пакета. [21] 

Когато ролята на комутатор се изпълнява от рутер, свързан с два или повече 

други рутери, в зависимост от заложения алгоритъм за балансиране на трафика 
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пакетите на едно съобщение могат да предадат по различни комуникационни 

линии, а това означава, че е възможно да пристигнат в крайната точка с различно 

закъснение и не по реда, по който са изпратени. Крайното устройство трябва да 

получи всички пакети на съобщението, да ги подреди в правилния ред и да ги 

изпрати към приложението за което са предназначени. 

Комутаторите на пакети са свързани помежду си с комуникационни линии. 

За всяка комуникационна линия има изходен буфер (наричан още изходна 

опашка), където се съхраняват пакетите преди да бъдат изпратени. Изходните 

буфери играят ключова роля при предаването на пакетите. Ако пристигащият 

пакет трябва да бъде предаден по връзка, която в този момент  предава друг пакет, 

пристигащият пакет трябва да изчака в изходния буфер. По този начин, в 

допълнение към закъсненията за запаметяване и препращане, закъснения се 

натрупват и в изходящия буфер на опашката. Тези закъснения са променливи и 

зависят от ниво на натовареност на мрежата.  

Приложениея
(Клиенти)

User IP

Server IP

Хост 1

Хост 2

Приложение
(Сървър)

Комуникационна 
мрежа

Пакети

Пакети

Заявка
Услуга

Услуга
Заявка

 

Фиг. 13 Условен сегмент на информационна система от вида „Клиент  - Сървър“ 
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Тъй като размерът на буфера е ограничен, при липса на свободно място 

приетия пакет няма къде да бъде съхранен и бива изхвърлен или „дропнат“ 

(„dropped“). Времето за забавяне или закъснението (delay) във всеки комутатор 

се измерва в секунди (или производните микросекунди и милисекунди) и е сума 

от четири компонента, а именно [21]:  

 𝑑 = 𝑑 + 𝑑 + 𝑑 +  𝑑  (5) 

където: 

dnodal – общото забавяне в съответния възел (комутатор); 

dproc – забавянето за приемане и обработка на пакета; 

dqueue – забавянето на пакета в буфера на опашката за изчакване на изхода; 

dtrans – забавяне за изпращането на пакета; 

dprop – забавянето от крайната скорост на предаване на сигнала по 

комуникационната линия; 

Нека едновременно на входа на комутатора да постъпят N пакета с еднаква 

дължина и съответно с еднакво време за обработка, а времето за обработка на един 

пакет е P секунди. Тогава закъснението на първия пакет ще бъде изпратен без 

забавяне в буфера, на втория пакет ще има закъснение P секунди, а на N – тия 

пакет ще има закъснение (N – 1)P секунди. Теоретично при безкраен размер на 

буфера може да имаме безкрайно закъснение. В практиката обаче имаме буфер с 

определен капацитет и при запълването му пакетите се унищожават, понеже няма 

къде да се съхраняват. За качеството на мрежата по отношение на загубата на 

пакети е въведена величината коефициент на загубени пакети (Packet Lost Rate): 

 𝑃𝐿𝑅 =  
𝑁 − 𝑁

𝑁
. 100 (%)  (7) 

където: 

Ntx – общия брой изпратени пакети 

Nrx – общия брой получени пакети в крайната точка 

Тези характеристики влияят на качеството на уеб базираните електронни 

услуги. Скоростта на комуникационния канал и пропускателната способност са 

характеристики с постоянни параметри, които зависят основно от техническите 
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характеристики на активните и пасивните устройства изграждащи мрежата, 

докато закъснението и загубата на пакети имат случаен характер и зависят от 

размера на трафика. Поради тези причини една от задачите на изследването е да 

се определи как увеличения в следствие на DDoS атака трафик влияе на тези 

параметри, а съответно и на качеството на услугите. Другата задача е да се 

предложи модел за разпознаване и филтриране на нелегитимния  трафик, с което 

да се запази работоспособността на информационната система при такива атаки. 

2. Модел на система за защита на уеб услуги от DDoS атаки 

2.1. Обобщен модел за защита на информационна система 

Информационната система за предоставяне на услуги при електронно 

управление е от типа „клиент“ – „сървър“. Потребителите на тези услуги са 

граждани, организации или други информационни системи. Те изпращат заявки 

до сървърите, които обработват заявките според заложените процедури, обръщат 

се към базите данни или към информационните системи на други организации и 

връщат отговор на заявителя. Връзката между тях се осъществява през открита 

публична мрежа (Интернет) чрез стандартни устройства, приложения и 

протоколи. 

Възможно е в този процес да се намесят други лица, чиято цел е да получат 

достъп до ресурси за които нямат права или да нарушат нормалното 

функциониране на системата или на част от нея. Те използват различни способи 

да въздействат върху нейните елементи и очакват определени резултати от своите 

действия. Защита има за цел да неутрализира или минимизира влиянието на 

атакуващите върху информационната системата. 

На фигура 17 е представена блокова схема на модела за анализ, оценка и 

вземане на решение. Входящия трафик постъпва едновременно в три отделни 

независими един от друг блокове за анализ – за откриване характеристики на 

DDoS атаки, за прогнозиране и сравнение на стойностите на три от основните 

параметри (входящ трафик, изходящ трафик и брой потребители) и за анализ 

поведението на потребителите. Всеки от блоковете изработва междинна стойност, 

които се подават на блока за обобщаване и изработване на решение. 
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Междинните стойности постъпват в блок за обобщаване и изработване на 

решение, където на базата на входящите стойности и заложените правила се 

изработва решение за обработка или отхвърляне на съответната заявка. В 

зависимост от решението се комутатора насочва заявката към сървъра или я 

унищожава. 

За определяне стойностите на термите на лингвистичните променливи е 

използвана методологията описана в [19], разработена от NIST. Тази методология 

използва стандартизирана пет степенна скала за класификация на заплахите и 

нивата на риска. Обхвата или дефиниционната област на всички параметри са 

приравнени към скалата от 0 до 100, а наименованията на стойностите на 

лингвистичните променливи са индивидуални за всеки входящ и изходящ 

параметър. На базата на тези стойности са определени и самите функции на 

принадлежност.  

Откриване 
характеристики на 

DDoS атака

Общ трафик

Ниво на заплаха (решение)  

Междинни стойности

Легенда

Разлика между 
прогнозни и 

реални стойности

Поведение на 
потребителя

Обобщаване и 
вземане на 

решение

Легитимен трафик

Нелегитимен трафик

Фиг. 17 Модел за анализ, оценка и вземане на решение 
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Тъй като началните (Low и Very Low) и крайните (High и Very Heigh) 

стойности са в твърде малък обхват и с цел опростяване на правилата за 

фъзификация, те са обединени и при този процес се използва тристепенна скала 

със съответните функции на принадлежност. 

Таблица 4  

Цифрови стойности на лингвистичните променливи за фъзификация 
 

Лингвистична променлива Цифрова стойност 

High 80-100 

Moderate 21-79 

Low 0-20 

 

2.2. Дефиниране на комплексен модел за защита от DDoS атаки 

2.2.1. Възможност за откриване на DDoS атаки чрез анализ на 
параметрите на трафика 

Има различни начини за откриване на този вид атаки. В [14] подробно е 

описан алгоритъм за откриване на DDoS атаки с използването на размита логика. 

Избран е този конкретен вариант поради това, че е има висока точност (96,65% 

според цитирания източник) и се използва метод, който съвпада с цялостната 

концепция, върху която е изграден настоящия дисертационен труд, а именно 

използване на размита логика. 

В цитирания литературен източник на базата на три параметъра – скорост 

на предаване на пакети (PKT_RATE), скорост на предаване на байтове 

(BYTE_RATE) и коефициент на използване на комуникационния канал 

(UTILIZATION), се определя вероятността за наличие на признаци за атака. На 

фигура 21 е даден модел за откриване на DDoS атаки на базата на посочените 

параметри.  
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2.2.2. Прогнозиране на вероятните бъдещи стойности на избрани 
параметри и сравняването им с текущите 

Стойностите на параметрите на информационните системи се изменят в 

границите на техническите параметри и като цяло в даден момент от време имат 

случаен или вероятностен характер. Въпреки това, те следват определени модели 

и могат да се прогнозират с приемлива точност чрез използване на различни 

методи и алгоритми.  

В информационните източници са описани различни методи и алгоритми за 

прогнозиране на стойностите на случайни величини, като всеки от тях има 

различни предимства и недостатъци. Общия принцип се състои в събиране на база 

данни със стойности, обработка и анализ на тези данни и прогнозиране на 

стойността в определен бъдещ момент. [20] 

 

Начало

REQUEST_TIME_LENGTH = LAST_PKT_RESSIVED – FIRST_PKT_SENT 

PKT_RATE = NUMBER_OF_PACKETS / REQUEST_TIME_LENGTH

BYTE_RATE = NUMBER_OF_BYTES / REQUEST_TIME_LENGTH

UTILIZATION = NUMBER_OF_BYTES / BRANDWIDTH

Край

Фъзификация Правила

ДефъзификацияCoG Мамдани

 

Фиг. 21 Модел за откриване на DDoS атаки чрез анализ на параметрите на трафика 



32 
 

Получените стойности се подават на съответните функции за фъзификация, 

обработват се според описаните правила на размитата логика и се изчислява 

втората междинна стойност, която е в интервала от 0 до 100 (фигура 24). 

2.2.3. Определяне нивото на риска чрез анализ на поведението на 
потребителите 

В [22] е описан модел за достъп на базата на оценка на риска с използването 

на размита логика, който е показан на фигура 29. 

Като входни данни за определяне нивото на риска се използват тежест на 

действието (Severity of Action), вида или чувствителността на данните (Data 

Sensitivity) и историята на потребителя до този момент (Past Risk). Входящата 

информация се обработва с помощта на размитата логика и се определя нивото на 

риск, като това става за всяко действие на потребителя преди то да бъде 

извършено.  

В [33,18] са описани входящи параметри и алгоритми за определяне на 

параметрите „История на потребителя“, „Тежест на действието“ и 

Вход

Прогнозен размер 
на трафик

Изход

Фъзификация Правила

ДефъзификацияCoG Мамдани

Прогноза

Прогноза

Прогноза

Прогнозен брой 
активни 

потребители

Прогнозен 
брой IP адреси

Блок за прогнози и 
сравнение

 

Фиг. 24 Модел за прогнозиране на вероятните бъдещи стойности на избрани параметри и 
сравняването им с текущите 
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„Чувствителност на информацията“. Получената по този информация служи за 

определяне на трета междинна стойност по описания по-горе начин. 

 

 

2.2.4. Определяне общото ниво на заплаха и вземане на решение 

Модела за определяне нивото на заплаха и вземане на решение е показан на 

фигура 31. Получените от трите блока за анализ междинни стойности, нормирани 

към скалата от 0 (нула, пълна липса на заплаха) до 100 (сто, абсолютно сигурна 

заплаха), постъпват в блока за обобщаване. Стойността на изхода е в интервала от 

0 до 100%, условно разделена на три нива на заплаха съгласно [19] – ниско (0% – 

20%), средно (21% – 79%) и високо (80% - 100%). При стойност над 20% 

съответната заявка се унищожава. 

Начало

Край

Фъзификация Правила

ДефъзификацияCoG Мамдани

История на 
потребителя

Чувствителност на 
информацията

Тежест на 
действието

Блок за анализ

 

Фиг. 29 Модел за определяне нивото на заплаха в зависимост от поведението на 
потребителите 
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3. Методи за оценка на модела за подобряване киберзащитата на услугите 

3.1. Оценка степента на подобряване на киберзащитата 

Оценката на степента на подобряване на киберзащитата е направена на 

базата на това, как увеличения в следствие на атака трафик се отразява на 

работата на информационната система и качеството на услугите. За целта са 

извършени симулации на работа при отсъствие или наличие на DDoS атаки с 

различна интензивност, включена или изключена защита и различно натоварване 

с легитимен трафик в границите на техническите параметри. Основната цел на 

изследването е оценка на това, как прилагането на описания модел ще се отрази 

на качеството на услугите при въздействие на DDoS атака. 

Входящите данни на симулационния модел са стойностите на основните 

характеристики на уеб услугите описани по-горе, а именно са броят на заявки от 

потребители на услуги (които ще наричаме „легитимни заявки“ или „легитимен 

трафик“) и броят на заявки с характеристики на различни DDoS атаки (които 

Начало

Първа междинна стойност

Втора междинна стойност

Трета междинна стойност

Край

Фъзификация Правила

ДефъзификацияCoG Мамдани

 

Фиг. 31 Модел за определяне нивото на заплаха и изработване на решение за обработка или 
отхвърляне на заявките 
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ще наричаме „нелегитимни заявки“ или „нелегитимен трафик“). Основните 

изходните параметри са времето за изпълнение на една заявка измерено в 

секунди и процента неизпълнени легитимни заявки. Допълнителни параметри 

за оценка работата на модела са процента легитимни заявки, грешно 

класифицирани като нелегитимни и процента нелегитимни заявки, грешно 

класифицирани като легитимни. 

Основните параметри по които се прави оценка за работата на модела са: 

- средно време за изпълнение на една заявка: 

 𝑡 =
∑ 𝑡

𝑛
 (15) 

където: 

tre - средно време за изпълнение на една заявка, секунди 

ti - времето за изпълнение на i-тата заявка, секунди 

n - броя на заявките за времето на симулацията 

- процент на изпълнени легитимни заявки: 

 𝑃 =
𝑁

𝑁
. 100 (16) 

където: 

Pre - процент на изпълнени легитимни заявки 

Nelr - брой изпълнени легитимни заявки 

Nlr - общ брой легитимни заявки постъпили на входа 

Вследствие на проведеното изследване и извършения анализ в втора глава 

могат да се направят следните изводи: 

1. Основни параметри на уеб услугите, които в най-голяма степен са 

зависими от въздействието на DDoS атаки, могат да бъдат измерени и са 

определящи за тяхното качество - вероятността за загуба на част или на всички 

пакети от дадена заявка (Packet Lost Rate, PLR) (което определя съотношението 

между изпълнените и постъпилите заявки (Pre) и средното време за изпълнение на 

една заявка (tre)) (точка 1). 
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2. Подходящ метод за откриване на вероятността за извършване на 

комплексни многовекторни DDoS атаки, е чрез прилагане на комбиниран подход, 

включващ анализирането на информация получена чрез различни способи: 

- текущото състояние на параметрите на трафика; 

- прогнозиране на вероятните стойности на основните параметри на 

информационната система и сравняване с текущите им стойности; 

- анализиране поведението на потребителите и определяни нивото на 

риска (точка 2.3). 

3. Съществува възможност за намаляване качеството на услугите в 

допустими граници в следствие на незначителните разлики в характеристиките на 

легитимния и нелегитимния трафик (лъжливи сработвания на защитата), като този 

недостатък се компенсира от запазването на тяхното качество при значителни 

нива на въздействие (точка 3.2). 

4. Работоспособността, достоверността и точността на предложения модел 

за защита на информационните услуги могат да бъдат доказани чрез използване 

на метода за компютърно моделиране и симулация на сложни системи (точка 3.1). 

В съответствие с направените изводи във втора глава за целта на 

изследването в настоящия дисертационен труд и постигане на зададената точност, 

може да определи, че компютърното симулиране е широкоразпространен и 

достъпен метод, позволяващ с минимизирани разходи на ресурси да се анализират 

и оценят различни сценарии и конфигурации, като при необходимост могат да се 

внасят изменения на техните параметри, характеристики и структура.  

ТРЕТА ГЛАВА : МОДЕЛ ЗА КИБЕРЗАЩИТА НА УСЛУГИТЕ ПРИ 
ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 

1. Дефиниране на симулационен модел за оценка ефективността на 
киберзащита на услугите 

1.1.  Среда за моделиране 

Като средство за симулация е избрана платформата AnyLogic [54]. Тя е 

инструмент за симулационно моделиране, разработен от The AnyLogic Company. 

Поддържа базирани на агенти, дискретни събития и методологии за симулация на 

динамика на системата. Като език за програмиране е използван Java и работи на 
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основните операционни системи Windows, macOS и Linux. За нуждите настоящия 

дисертационен труд е ползвана версията AnyLogic 8 Personal Learning Edition 

8.5.2, Build: 8.5.2.202001241833 x64. Като операционна система е ползвана 

Operating Windows 10 Pro 64-bit. Софтуера е инсталиран на персонален компютър  

Dell OptiPlex 990 с процесор Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), 

~3.4GHz, оперативна памет 8192MB и 250 Gb SSD. 

1.2. Ред за провеждане на симулациите и критерии за оценка на 
резултатите 

Симулациите са планирани и проведени като са изпълнени следните стъпки: 

 С помощта на инструмента [46] е събрана информация за времето за 

зареждане на произволно избрани интернет страници. Целта е да се определи 

минималното и максималното време за зареждане, което да послужи като основа 

за изграждане на модела; 

 На базата на получените по-горе резултати е изграден симулационен 

модел на информационна система. Параметрите са избрани така, че при 

максимален брой потребители (100% натоварване) времето за отговор да бъде не 

по-голямо от максималното време за отговор на тестваните сайтове; 

 Симулационния модел има възможност за промяна на входящите 

стойности. Входящия трафик може да се променя в интервала от 0% до 150% 

спрямо условното максимално натоварване (100%). Трафика с характеристики на 

DDoS атаки се изменя в интервала от 0% до 500% спрямо приетото максимално 

натоварване, като това се извършва независимо от легитимния трафик. 

Предвидена в възможност за деактивиране на функцията за анализ на 

параметрите, т.е. условно да се изключи системата за защита. 

 Трафик постъпва на входа на защитната стена (Firewall), където се прави 

анализ на неговите характеристики и в зависимост от получения резултат се 

класифицират като „легитимен“ или „нелегитимен“. Легитимния трафик се 

комутира към сървъра, а нелигитимния към Null Device. 

 Всяка заявка има флаг указващ дали тя е легитимна или не. В крайните 

устройства се прави проверка дали е извършена правилна оценка на съответния 
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пакет. Информацията се натрупва и визуализира графично и цифрово. Заявките 

които не могат да бъдат обработени поради претоварване се „дропват“ 

(унищожават). По същия начин се постъпва и със заявките които не могат да бъдат 

обработени в границата на определено, предварително зададено време (timeout). 

Броят на тези заявки се отчита и визуализира в общата статистика; 

Практическата част от изследването е проведена в три етапа:  

 Първоначална оценка на достоверността на изградения модел, като се 

изследва неговото поведение при различно натоварване, без наличие на 

нелегитимен трафик и без включена защита; 

 Симулация при същите условия, но с добавен трафик с характеристики 

на DDoS атаки и различен интензитет; 

 Симулация при същите входящи параметри, но с включена функция за 

анализ на трафика.  

Проведени са 570 броя симулации при различни стойности на трафика, със 

и без включена защитата (таблица 9), като за всяка група са проведени по три броя 

симулации и е взета средната стойност на получените резултати. Следва да се 

отбележи, че реалния брой на симулациите е по-голям, но те са проведени с цел 

Фиг. 35 Основен екран на симулационния модел 
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проверка и оптимизиране функциите на принадлежност, като получените при това 

резултати не са взети под внимание. 

Таблица 9 

Изходни данни за провеждане на симулациите  

№ по ред 
Състояние на 

защитата 
Легитимен трафик Нелегитимен трафик 

Брой 
проведени 
симулации 

1.  Изключена 
10%, 25%, 50%, 75%, 
100%, 125% и 150% 

Не 21 

2.  Изключена 0 50%, 100%, 250% и 500% 12 

3.  Изключена 
10%, 25%, 50%, 75%, 
100%, 125% и 150% 

50%, 100%, 250% и 500% 252 

4.  Включена 
10%, 25%, 50%, 75%, 
100%, 125% и 150% 

Не 21 

5.  Включена 0 50%, 100%, 250% и 500% 12 

6.  Включена 
10%, 25%, 50%, 75%, 
100%, 125% и 150% 

50%, 100%, 250% и 500% 252 

   Общо: 570 
 

Получените резултати са анализирани, като конкретните стойности и 

изводи са представени в дисертационния труд и приложенията към него. 

Основните параметри по които е извършена оценката са времето за изпълнение на 

една заявка и процента на изпълнените легитимни заявки. Допълнителни 

параметри са процент легитимни заявки класифицирани като заплаха и процент 

нелегитимни заявки класифицирани като легитимни, съответно преминали 

защитата и обработени от сървъра. 

2. Оценка на киберзащитата на услугите след прилагане на модела 

2.1.  Оценка на степента на подобряване на киберзащитата 

2.1.1. Оценка на ефективността на метода за защита  

Количествена оценка на ефективността на предложения метод за защита на 

електронните услуги е извършена чрез сравняване на броя обработени заявки с 

включен и изключен механизъм за защита при еднакви други условия. 
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Резултатите от направените симулации са представени в обобщен вид на фигура 

44. 

Графиките с маркери показват изменението на стойностите без защита, а 

тези със същия  вид линия без маркери – стойностите с включена защита при 

същите условия. 

При нелегитимен трафик с големина под 75% разликата между стойностите 

без и със защита е около 5%. С увеличаване интензитета на нелегитимния трафик 

се увеличава и разликата между изпълнените заявки при включена и изключена 

защита. 

Разликата в процента изпълнени легитимни заявки при атака със сила 500% 

със и без включена защита е показана на фигура 45. В този случай разликата 

между процента изпълнени легитимни заявки варира между 27 и 38, съответно 

такъв процент потребители ще получат услуга с нормално качество, което без 

защита би било невъзможно. 

Средната стойност от показните резултати е 21,34%. Отчитайки процента на 

грешка, който е около 10%, то реалната стойност е около 11%, което се явява 

степента на подобряване на киберзащитата на електронните услуги при 

прилагане на описания в настоящия дисертационен труд метод. 

 

Фиг. 44 Изпълнени легитимни заявки с включена и изключена защита, % 
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2.1.2. Оценка на точността и чувствителността на метода за 
откриване наличието на характеристики на DDoD атаки 

Оценката на точността на метода за откриване на характеристика на DDoS 

атаки е извършен чрез метода за класифициране True/False & Positive/Negative, 

известен още като „праг на класификация“ (classification threshold) или „праг на 

решение“ (decision threshold) [45]. Дадено множество от два вида елементи трябва 

да бъде разделено в две групи, след което се прави изчислява съотношението 

между грешно и вярно избраните елементи (таблица 15). 

Таблица 15 

Получени резултати при симулация с включена защита и без наличие на съмнителен трафик 

Обозначение Очакване Резултат Описание 

Tp 
Вярно 

(True positive) 
1 1 

Елемент „Positive“  
вярно е класифициран 

като „Positive“ 

Fp 
Фалшиво 
позитивен 

(False positive) 
1 0 

Елемент „Negative“ 
грешно е класифициран 

като „Positive“ 

Fn 
Фалшиво 
негативен 

(False negative) 
0 1 

Елемент „Positive“  
грешно е класифициран 

като „Negative“ 

Tn 
Невярно 

(True negative) 
0 0 

Елемент „Negative“ 
вярно е класифициран 

като „Negative“ 

Избрания метод дава точност (Precision) от 0,90 до 0,91 при натоварване под 

100%, чувствителност (Recall) от 0,95 до 0,96 и балансирана оценка F1 от 0,93 до 

0,94. Това означава, че грешката е около 10%, т.е. от 10 заявки класифицирани 

като легитимни, една от тях е нелегитимна. При масирани атаки, превишаващи 

 

Фиг. 45 Разлика в процента изпълнени легитимни заявки при атака със сила 500% със и без 
включена защита 



42 
 

значително легитимния трафик, техния брой в абсолютна стойност е значителен. 

От друга страна, една от всяка двадесета заявка легитимна заявка погрешно се 

класифицира като потенциално опасна.  

3. Насоки за подобряване киберзащитата 

Симулационния модел на информационна система за уеб базирани 

електронни може да бъде разширен като се добавят активни и пасивни елементи 

от инфраструктурата. Изследването може да бъде допълнено и разширено като се 

създаде модел с резервиране на изпълнителния елемент (сървъра) и оценка на 

резултата при кибератака. 

Избраната среда за симулация позволява да се използва за основа реална 

карта на земната повърхност, като по този начин се създаде информационна 

система, максимално близка до реалната и се изследва въздействието на различни 

фактори върху нейната работоспособност. 

Основната насока за работа е посока подобряване точността и 

чувствителността на метода за определяне принадлежността на входящия трафик 

към съответната (легитимен или нелегитимен). Отчетените стойности отговарят 

на поставените условия и ограничения, но при голям брой заявки се получава 

значителен брой отхвърлени легитимни заявки (фалшиво негативни) и 

пропуснати нелегитимни заявки (фалшиво позитивни). 

Вследствие на проведеното изследване и извършения анализ в трета глава 

могат да се направят следните изводи: 

1. Разработения модел на информационна система и направените 

симулации на DDoS атаки с различна интензивност съответстват на дефинираната 

в Глава Първа хипотеза. Това ни позволява да приемем за достоверни резултатите 

от моделирането. 

2. Анализа на получените данни от направените повече от 570 

симулации показва устойчив модел на поведение на модела при съпоставими 

входящи стойности, като се наблюдават следните характерни особености: 

- При отсъствие на нелегитимен трафик и легитимен трафик от 0 до 75% 

няма отказ на услуги, а средното времето за изпълнение на една заявка е под 1 
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секунда. При натоварване от 76% до 100% имаме линейно увеличаване на времето 

за отговор до установената горна граница и нарастване броя на неизпълнени 

заявки, достигащ до 10% от броя на постъпилите на входа заявки. 

- При наличие на нелегитимен трафик и изключена защита тенденцията 

е аналогична на предходната при атаки с малка интензивност (когато сумата от 

двата вида трафик е под максимално допустимото). Когато общия трафик 

надвиши максимално допустимите стойности, времето за отговор става 

съизмеримо са максимално допустимото (имаме влошаване качеството на 

услугата), а броя на неизпълнените легитимни заявки се увеличава 

пропорционално на увеличения нелегитимен трафик. 

- При включена защита  нарастването обема на нелегитимния трафик в 

по-малка степен увеличава времето за обработка на една заявка, като това време 

остава в норма при по-голям интензитет на атаката при еднакви други условия без 

защита, а съотношението между обработените и постъпилите легитимни заявки е 

по-голямо. 

3. Точността и чувствителността на предложения модел отговарят на 

поставените условия и ограничения в настоящия дисертационен труд, а оценката 

на неговата ефективност показва степента на подобряване на киберзащитата на 

услугите. 

4. Системата за защита позволява запазване качеството на услугите при 

нелегитимен трафик (сила на атака) до 500% от максималния капацитет на 

информационната система и легитимен трафик в интервала от 0 до 75%. При по-

високо натоварване с легитимен, което не превишава максимално допустимото, 

системата запазва своята работоспособност, наблюдава се влошаване на 

качеството на услугата, изразяващо се в отказ на услуга на 5% до 17% от 

постъпилите легитимни заявки. 

III. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОБЩИ ИЗВОДИ 
В резултат на решените в дисертационния труд задачи и получените 

резултати, могат да се направят следните общи изводи: 
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1. Разширяването на обхвата на електронни услуги не трябва да бъде за 

сметка на сигурността. Необходимо е информационните системи, използвани за 

нуждите на електронното управление, да осигуряват необходимото ниво на 

киберзащита. 

2. Анализът на различните методи за оценка на показателите, включени 

в оценката на нивото на заплаха в реално време, показват сложността и важността 

на защитата на обмена на информация, времето за анализ при изграждане и 

подобряване на киберзащитата на интегрираната система за електронно 

управление. 

3. В съответствие с целта на дисертацията е разработен модел за 

извършване на оценка на основните фактори влияещи върху киберзащитата на 

услугите (математическа логика и моделиране при определяне състоянието на 

информационната система), с програмно реализиран инструмент, както и 

интензивността на заявки за предоставяне на услуги.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Информационната сигурност не е статичен процес. Във всеки един момент 

от време настъпват различни събития, по-голямата част от които са свързани с 

нормалното функциониране на системата. Целта на киберзащитата е в този поток 

от информация да открие онези потребители и процеси, които се опитват да 

заобиколят правилата и да получат неправомерен достъп до ресурси или да 

попречат на други потребители да ползват услуги. За постигането на тази цел 

системите за информационна сигурност анализират голям брой параметри, а чрез 

подходящи алгоритми да се откриват признаци на злоумишлени действия. 

Предложения в настоящият дисертационен труд модел за откриване на 

такива признаци и определяне нивото на заплаха е съобразен с актуалните към 

момента добри практики за киберзащита. Анализирането на информация от 

различни по своята същност източници позволява с по-голямо ниво на увереност 

да се правят заключения за текущото състояние на системата. 

Модела може да послужи за основа за по-нататъшно развитие и 

усъвършенстване на една комплексна система за киберзащита и киберсигурност. 



45 
 

Проучванията ще продължат в посока на теоретични разработки в области извън 

обхвата на настоящата разработка. Това са алгоритми за прогнозиране на 

параметрите въз основа на анализа на събраните до момента данни, алгоритми за 

създаване на профили на потребителите и анализ на техните действия в контекста 

на киберзащитата, алгоритми за откриване на аномалии в параметрите на 

информационната система и други. 

Доказването на работната хипотеза на дисертационния труд дава възможност 

за подобряване киберзащитата на услугите при електронното управление чрез 

използване на предложения модел. 

Направените изследвания в дисертационния труд и получените резултати 

могат да се използват за определяне на параметрите на мрежовите ресурси при 

планиране и изграждане на система за киберзащита на цифровите данни при 

електронно управление от гледна точка на достъпа до административни услуги. 

С настоящия дисертационен труд са постигнати следните резултати: 

Научно-приложни приноси: 

1. Предложен е вариант на модел за киберзащита на услугите при 

реализиране на електронно управление. 

Приложни приноси: 

1. Предложен е вариант-решение за подобряване на киберзащитата на 

услугите при електронно управление, чрез определяне нивото на заплаха по 

основни параметри. 

2. Разработено е приложение за компютърна симулация на 

информационна система от типа „Клиент - сървър“. 

Резултатите от направените изследвания и публикувани в 3 (три) доклада на 

научни конференции и 1 (една) статия във Военен журнал на Военна академия 

„Г. С. Раковски” - гр. София. 

Дисертационния труд съдържа авторски текст, като използваните материали 

от други автори са коректно цитирани. 
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