
CYBER 360
Организираната киберпрестъпност – заплаха за националната 

сигурност

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ И РЕГИОНИ
Старосел – 15.07.2022 год.



Най-разпространени компютърни престъпления
Доклад на Европол за 2021 год. за ОКП

➢Компрометиране на междуфирмена кореспонденция /BEC/

➢Нигерийски измами / романтични измами

➢Фишинг

➢Измами чрез регистриране на измамни сайтове / обяви

➢Измами с интернет банкиране

➢Изнудване чрез заразяване с криптовируси /Рансъмуер/

➢Сексуално изнудване на деца /Сексторшън/



Източници и обекти на атаките  



Основни обекти на кибератаки



Структура на киберпрестъпността



Правоохранителните  органи, които се борят с тези заплахи трябва да 
спазват ограниченията на юрисдикциите, въпреки че Интернет няма 

граници



➢ Европол

➢ ФБР

➢ Будапещенска конвенция

➢ Интерпол

➢ Офицери за връзка

➢ ЦПЮЕ

Канали на международно сътрудничество



Компрометиране на междуфирмена кореспонденция
(Business Email Compromise)

• Придобива се достъп до електронна поща на фирма (жертва или неин контрагент), 
най-често чрез фишинг, социален инженеринг или компютърен зловреден код

• Извършва се задълбочен анализ на цялата кореспонденция

• Провежда се контролирана кореспонденция 

• Служителите на фирмата са в заблуда, че продължават да кореспондират с бизнес 
партньора си

• Изпраща се банкова сметка, контролирана от извършителите (различни причини)

• Поддържа се заблужение в другата страна, че преводът е изпратен/получен



Регистрират се домейни, наподобяващи тези на жертвите...

michael@bgfirm.com             michael@bgfirrn.com 



Компрометиране на междуфирмена кореспонденция
(Business Email Compromise)



Компрометиране на междуфирмена кореспонденция
(Business Email Compromise)



Компрометиране на междуфирмена кореспонденция (Business Email
Compromise)

• този вид киберпрестъпления нанасят големи финансови вреди на бизнеса

• извършват се сложно и продължително – различни схеми за заблуда

• използват се международни мрежи от „финансови мулета”

• жертвите много често разбират за измамата след седмици/месеци, което затруднява разследването

• наредените финансови средства се разслояват чрез по-малки онлайн преводи към други банкови сметки в цял
свят /Европа, Хонконг, Африка и др./

• проследяването и запорирането на откраднатите пари е трудно (различни юрисдикции, липса на договор за
международна правна помощ, бързо пренареждане)

• извършители на този тип престъпления са предимно от бившите съветски републики и Нигерия.



Рансъмуер

❖криптографски малуер

❖Повреждане или криптиране на
файлове на компютъра

❖Изискване на откуп за
декриптиране

❖Използване на троянски кон за
заразяване



След атаката се иска откуп



Рансъмуер

• Тенденция за фокусиране върху големи корпорации и публични институции.

• Атакуват цели с висока стойност.

• Използването на традиционния масово разпространен рансъмуер, през 2021 год. намалява и 
извършителите се насочват към частни компании, секторите на здравеопазването и образованието, 
критичната инфраструктура и правителствените институции.

• Престъпниците вече използват услугите на Voice over Internet Protocol (VoIP), за да се обаждат на
журналисти, клиенти на атакуваната организация и бизнес партньори за по-нататъшно изнудване.

• Също заплашват своите жертви с DDoS атаки и публикуване на лична информация на служителите
на компанията жертва.

• През 2021 год. плащането на откуп се е увеличило с над 300%.

• Най-скандално известните групи за рансъмуер, използващи тези тактики, са Avaddon, DarkSide, 
RagnarLocker и Sodinokibi и REvil.



Активност на REvil

• 2020 атака срещу Travelex ,компанията плаща 2,3 милиона долара откуп за ключ за
декриптиране.

• 2020 атака на известна адвокатска кантора Grubman Shire Meiselas & Sacks 

• През април 2021 год. атакува сървърите на тайванската Quanta Computer /Acer/, ключов
партньор на Apple и иска откуп от 50 млн. долара

• 2021 год.  Colonial Pipeline в САЩ, откуп 5 млн. долара.

• 2021 год. най-големия производител на месо в света, бразилската компания JBS.

• Групата е автор на атаките на хиляди други по-малки компании.



Bloombergtv.bg

„В България последните години хиляди частни потребители и компании бяха атакувани с 
криптовируси, с цел получаване на откуп“, 
„Този случай обаче не мога да го квалифицирам,като такъв, тъй като представлява кибератака от 

неприятелски държави. Атаката  е от стратегическо значение, което ще предизвика един ответен 

отговор на всички правоохранителни агенции не само в САЩ, а и на всички държави от блока и от 

демократичната общност“ 



Операция REvil

• Проведена е на 14.01.22 година от ФСС на РФ.

• Извършени са ПСД на 25 адреса в Москва, Санкт Петербург , Московска, Ленинградска и Липецка
области, като са зъдържани 14 лица.

• Били са иззети над 426 милиона рубли, включително в криптовалута, 600 хиляди щатски
долара, 500 хиляди евро, както и компютърно оборудване, крипто портфейли, използвани за
извършване на престъпления, 20 луксозни автомобила.

• На задържаните е повдигнато обвинение по чл 187,ал.2 от НК на РФ за производство, покупка, 
продажба на фалшиви платежни карти, фалшиви нареждания за парични преводи за което 
е предвидено наказание лишаване от свобода до 7 години.

• Операцията е проведена по искане на компетентните органи на САЩ.



• тип измама, при който жертвата изпраща пари на дееца, за да получи 
нещо в замяна (обикновено голяма сума пари) 

• първият контакт почти винаги е по имейл или FB / Други популярни 
социални мрежи/

• Варианти:
1. Помощ за изнасяне на пари от някоя държава. Парите са искани за 

банкови такси

2. Лотарийна измама – парите се превеждат за „обработка“ на 
печалбата

3. Препращане на стока – стоката може да е обект на престъпление 

• след като жертвата веднъж изпрати пари, следват нови „причини“ за 
последващи преводи – извършителите никога не се отказват сами

• преводите са чрез фирми за бързи преводи/MoneyGram ,PayPal или WU/
получателят е приятел или служител

Нигерийска измама /419 измама/



• тип измама, при който жертвата (и от двата пола) изпраща пари на дееца на 
заем 

• измамникът има престижна професия (лекар, военен), 

• първият контакт почти винаги е по имейл или FB, последващите може да са по 
Skype, Viber, Whats Up, Telegram или друг популярен комуникатор.

• търси се виртуална романтична връзка

• Варианти:

1. Пари за закупуване на билет / помощ на роднина (жертва от мъжки пол)

2. Пари за помощ на нуждаещи се / изпращане на ценна пратка

• преводите са чрез MoneyGram, PayPal, а получателят е приятел или колега 

Романтична измама



Детска сексуална експлоатация – трикратно увеличена в годините 
на COVID-19

• Сред най-често срещатаните посегателства 
спрямо деца в Интернет са: 

• виртуално блудство и изнудване;

• създаване, притежание и разпространение 
на материали със сексуална експлоатация 
на деца;

• кибер-тормоз, 

• кибер-измама, рисково поведение и др.



На 15.03.22 год. полицията задържа 21 сексуални 
насилници на малолетни деца, на 31.03.22 бе задържан 

друг педофил





Решения:

Кибер застраховка
ЗК Лев Инс АД 

3.

Обучение
Академия за киберсигурност – Cyber 360

4.

Консултация с експерт
24/7 Гореща телефонна линия

1.

Технически решения
Център по киберсигурност- SOC(Security 
Operation Center) – Cyber One

2.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!

Явор Колев

yavor.kolev@lev-ins.com 0888 79 50 21

https://www.linkedin.com/in/yavorkolev/

mailto:yavor.kolev@lev-ins.com

