
Тази измама възниква, когато служител, упълномощен да извършва плащания, е подмамен 
да плати фалшива фактура или да направи неразрешен превод от сметката на компанията. 
               
КАК РАБОТИ ИЗМАМАТА? 

ИЗМАМИ С КОМПРОМЕТИРАНИ БИЗНЕС ИМЕЙЛИ/ИМЕЙЛИ, 

Измамникът се обажда 
или изпраща имейл, 
представяйки се за 
високопоставено лице в 
компанията (например, 
главен изпълнителен 
директор или финансов 
директор).   

Те изискват спешно 
плащане.   

От служителя се изисква да не 
спазва стандартните 
процедури за одобрение. 

Инструкции как да се 
процедира може да се дадат 
по-късно, от трето лице или 
по електронна поща.  
    
 Те използват думи като 

"Поверителност", "Компанията ти 
има доверие", "В момента не съм на 
разположение".  

Искането е често за 
международни 
плащания към банки 
извън Европа. 

Измамниците имат 
добри познания за 
компанията.  

Те споменават деликатна ситуация 
(например, данъчен контрол, сливане, 
придобиване).    
   

Служителят прехвърля 
средства към сметка, 
контролирана от 
измамника.  
   
  

КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ? 

Неочакван имейл/телефонно обаждане Натиск и чувство за неотложност

Пряк контакт от високопоставен 
служител, с когото обичайно не 
комуникирате   

Необичайна молба в противоречие с вътрешните 
процедури и правила     

Искане за абсолютна поверителност 
  

Заплахи или необичайно ласкателство/обещания 
за възнаграждение    

Въведете процедура за верификация на 
заявките за плащане, получени по имейл. 

Насърчавайте служителите си да обръщат 
повишено внимание на исканията за плащане.

Въведете вътрешни протоколи при плащания.

Повишавайте и актуализирайте редовно 
техническата сигурност.   

Бъдете наясно с рисковете и се уверете, че 
служителите също са информирани и внимателни. 

!
Винаги се свързвайте с полицията в 
случай на опити за измама, дори и да 
не сте станали жертва. 

Прегледайте информацията, публикувана на 
уебсайта на фирмата ви, ограничавайте 
информацията и проявявайте предпазливост 
по отношение на социалните мрежи.

Създайте отчетни процедури за управление на 
измамите.   

КАКВО МОЖЕТЕ НА НАПРАВИТЕ? 

АКО СТЕ КОМПАНИЯ АКО СТЕ СЛУЖИТЕЛ 

Избягвайте да споделяте информация относно 
йерархията, сигурността и процедурите в 
компанията.  

Никога не отваряйте подозрителни линкове или 
прикачени файлове, получени по имейл. Бъдете 
особено внимателни, когато проверявате 
личния си имейл от служебен компютър. 

Винаги внимателно проверявайте имейл 
адресите, когато работите с чувствителна 
информация/парични преводи. 

В случай, че се съмнявате за нареждане за 
плащане, консултирайте се с компетентен колега. 

Прилагайте стриктно въведените процедури за 
сигурност за плащания и доставки. Не 
пропускайте стъпки и не се поддавайте на натиск.

Ограничавайте информацията и проявявайте 
предпазливост по отношение на социалните 
мрежи.      

Ако получите подозрителен имейл или 
телефонно обаждане, винаги 
уведомявайте ИТ отдела на компанията. 

!
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CEO

СПЕШНО

ЛИЧНО

ПРИВИДНО ИЗПРАТЕНИ ОТ РЪКОВОДИТЕЛ В КОМПАНИЯ    



Често инвестиционните измами са свързани с доходоносни инвестиционни 
възможности, като например, акции, облигации, криптовалути, редки метали, 
инвестиции в земи в чужбина или алтернативна енергия.  

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ?  

ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗМАМИ 

Неколкократно 
получавате 
непоискано 
обаждане. 

КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ?  

Винаги търсете безпристрастни финансови съвети, преди да предадете пари или да направите 
инвестиция. 
 
Отхвърляйте непоискани обаждания от непознати, свързани с инвестиционни възможности.   
    

Бъдете подозрителни към оферти, обещаващи безопасни инвестиции, гарантирана 
възвръщаемост и големи печалби. 
       

Пазете се от бъдещи измами. Ако вече сте били жертва на такава измама, измамниците 
вероятно ще ви нарочат отново или ще продадат вашите данни на други престъпници.   
          

Свържете се с полицията, ако имате подозрения.    

Офертата е валидна 
само за ограничен срок 
от време. 

Обещават ви бърза 
възвръщаемост и ви 
уверяват, че инвестицията 
е безопасна.  

Офертата е 
достъпна само за 
вас и не трябва да я 
споделяте с никого.

#CyberScams



ФАКТУРА 

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ?   

ИЗМАМИ С ФАКТУРИ

АКО СТЕ      
ФИРМА

Уверете се, че 
служителите са 
информирани и са 
наясно с този тип 
измами и как да ги 
избегнат.  

! Винаги се свързвайте с полицията в случай на опити за измама, дори и да не сте станали 
жертва.         

Инструктирайте служителите, 
отговорни за плащането на 
фактурите, да ги проверяват 
винаги за нередности.  

Прегледайте информацията, 
публикувана на уебсайта на вашата 
фирма, по-специално договори и 
доставчици. Уверете се, че 
служителите ви споделят 
ограничена информация за 
компанията в социални мрежи. 

Приложете процедура 
за проверка на 
исканията за плащане. 
 

Проверявайте всички искания, 
които изглежда да са от 
вашите кредитори, особено 
ако са за промени на 
банковите им данни за 
бъдещи фактури.  
      
Не използвайте данните за 
контакт от 
писмото/факса/електронната 
поща, с които се изисква 
промяната. Вместо тях 
използвайте тези от 
предишната кореспонденция. 

За плащания над определен праг, 
създайте процедура за 
потвърждение на правилната 
банкова сметка и получателя 
(например, среща с фирмата). 

Когато фактурата е платена, 
изпратете имейл, за да 
информирате получателя. 
Включете името на 
банката-бенефициент и 
последните четири цифри на 
конфигурирания отделен профил, 
за да гарантирате сигурността. 

Създайте единни звена за 
контакт с компании, на 
които извършвате 
регулярни плащания. 

АКО СТЕ 
СЛУЖИТЕЛ

Ограничете 
информацията, която 
споделяте за вашия 
работодател в социалните 
мрежи.  
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КАК РАБОТИ ИЗМАМАТА?

С компанията се свързва някой, 
който се представя за 
доставчик/доставчик на 
услуги/кредитор. 

Може да се използва комбинация 
от подходи: телефонно обаждане, 
писмо, имейл и т.н. 

Измамникът иска банковите данни за плащане (т.е. 
данните за банковата сметка на получателя) по 
бъдещи фактури да бъдат променени. Новата 
сметка се контролира от измамника. 



Специална оферта      

Специална оферта      

Купи

! Винаги съобщавайте на полицията за всеки подозиран опит за измама, дори ако не сте 
станали жертва.

ИЗМАМИ ПРИ ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ   
 

Онлайн покупките често са изгодни, 
но внимавайте за измами.   

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ?  
Използвайте местни уеб сайтове за търговия на дребно, когато е възможно - Така е по-вероятно да решите 
възникнали проблеми.         

Направете проучване - Прегледайте мнения преди да пазарувате.     

Използвайте кредитни карти - Имате по-големи шансове да получите парите си обратно. 
  

Плащайте само с помощта на сигурна платежна услуга - Искат ли да получат 
паричен превод чрез компания за парични преводи или банков превод чрез 

онлайн банкиране? Помислете два пъти!       
    
Плащайте, само когато сте свързани към сигурна интернет връзка - 
Избягвайте да използвате безплатна или отворена обществена безжична 
връзка.             

  
Плащайте само на безопасно устройство - Поддържайте операционната си 

система и софтуера за сигурност актуализирани.       
 

Пазете се от реклами, предлагащи супер изгодни сделки или чудесни продукти - Ако звучи твърде добре, за да 
е истина, вероятно не е!          

Изскачаща реклама, в която се посочва, че сте спечелили награда? Помислете два пъти, може да "спечелите" 
зловреден софтуер.       

Ако продуктът не пристигне, свържете се с продавача. Ако няма отговор, свържете се с банката си.

70%

СУПЕР
ОФЕРТА
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Фишинг означава измамни имейли, които 
целят получателите да споделят своята 
лична, финансова или информация, свързана 
със сигурността.

Киберпрестъпниците разчитат на 
това, че хората са заети; на пръв 
поглед, тези подправени имейли 
изглеждат истински.  

Актуализирайте софтуера си редовно, 
включително браузъра, антивирусната и 
операционната система.   

Бъдете особено бдителни, ако имейл от 
"банката" изисква от вас чувствителна 
информация (например, паролата за 
онлайн банкиране).      
 
Разгледайте внимателно имейла: сравнете 
адреса с предишни реални съобщения от 
вашата банка. Проверете за лош правопис 
и граматика.     

Не отговаряйте на подозрителен имейл, 
вместо това го препратете на банката си, 
като сами въведете имейл адреса.  

Не кликвайте върху линка и не изтегляйте 
прикачения файл, вместо това въвеждайте 
ръчно адреса в браузъра си.  

Когато се съмнявате, проверете на уеб 
сайта на вашата банка или й се обадете.

КАК РАБОТИ ИЗМАМАТА? КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ?  

БАНКОВИ ФИШИНГ ИМЕЙЛИ

Тези имейли:                     

Внимавайте, когато използвате мобилно 
устройство. Може да е по-трудно да 
забележите опит за фишинг през вашия 
телефон или таблет.  

могат да 
изглеждат 
идентични с 
действителната 
кореспонденция 
между банките 
и клиентите.  

използват език, който 
създава усещане за 
неотложност.  

имитират логото, 
оформлението и 
стила на истинските 
имейли.   

искат от вас да 
изтеглите 
приложен 
документ или 
да кликнете 
върху линк. 
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ГРЕШКА



Измамници търсят жертвите в онлайн сайтове за 
запознанства, но също така могат да използват 
социални мрежи или имейл, за да осъществят контакт.  

КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ?

"РОМАНТИЧНИ" ИЗМАМИ

КАКВО МОЖЕТЕ ДА 
НАПРАВИТЕ? 

Бъдете много внимателни колко и 
каква лична информация споделяте в 
социалните мрежи и сайтовете за 
запознанства.      
  
Винаги обмисляйте рисковете. 
Измамниците се намират дори в 
най-реномираните сайтове.   
   
Не бързайте и задавайте въпроси. 

Проучете снимката и профила на 
лицето, за да видите дали материалите 
в него не са използвани другаде.  
    
Бъдете нащрек за правописни и 
граматически грешки, несъответствия в 
техните истории и извинения, като 
например, че камерата им не работи.  
       
Не споделяйте компрометиращ 
материал, който може да бъде 
използван за изнудване.    
  
Ако се уговорите да се срещнете 
наживо, кажете на вашите близки и 
приятели къде отивате.    
 
Избягвайте искания за пари. Никога не 
изпращайте пари или не давайте данни 
за кредитна карта, данни за онлайн 
профила си или копия на лични 
документи. 

Избягвайте да правите предварителни 
плащания. 
  
Не правете парични преводи за някого: 
прането на пари е престъпление.  
    

убичам те

Някого, с когото сте се 
запознали наскоро, показва 
силни чувства към вас и иска 
да водите личен разговор. 

Съобщенията често са 
написани с грешки и 
са неясни. 

Може да поискат да 
изпратите свои интимни 
снимки или видео.   

Първо печелят 
доверието ви. След 
това искат да им 
изпратите пари, 
подаръци или данни 
за банковите ви 
сметки/кредитните 
ви карти.   
  

Ако не изпратите парите, може 
да се опитат да ви изнудват. Ако 
ги изпратите, ще ви искат още.  
 

Онлайн профилът на 
събеседника ви не съответства 
на това, което ви казва.   

ЖЕРТВА ЛИ СТЕ? 
Не се чувствайте неудобно! 
Прекратете незабавно всякакъв контакт.    
Ако е възможно, запазете цялата комуникация, например, съобщенията 
в чата.     
Подайте оплакване в полицията.  
Подайте сигнал до сайта, където сте се запознали с измамника.   
Ако сте предоставили информация за банковата си сметка, незабавно 
се свържете с вашата банка.     
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YOUR BANK 

Due to the new rules we need 
you to verify your bank account 
details. 

Please click here 
http://yourbank.eu to verify 
your details. 

Смишинг (комбинация от думите SMS и Фишинг) 
е опит за измама, чрез която да бъде получена 
лична, финансова или свързана със сигурността 
информация чрез текстово съобщение.   

Текстовото съобщение обикновено изисква от вас 
да кликнете върху линк или да се обадите на 
телефонен номер, за да "потвърдите", 
"актуализирате" или "активирате" профила си. Но ... 
линкът води до фалшив уебсайт и на телефонния 
номер отговаря измамник, който се представя, че е 
от реална компания.       
        

КАК РАБОТИ ИЗМАМАТА? 

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ? 

Не кликвайте върху линкове, прикачени файлове или изображения, които 
получавате в непоискани текстови съобщения, без първо да проверите 
изпращача.   

Не бързайте. Отделете време и направете необходимите проверки, преди да 
отговорите.          

Никога не отговаряйте на текстово съобщение, което изисква вашия ПИН или 
паролата ви за онлайн банкиране или други данни за идентификация.   
            
Ако смятате, че може да сте отговорили на измамно смишинг съобщение и да 
сте предоставили банкови данни, незабавно се свържете с банката си.  

БАНКОВИ ФИШИНГ SMS-И 
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Банковите фишинг имейли обикновено включват линкове, 
които ще ви отведат до фалшифициран уебсайт на банката, 
където ще поискат от вас да разкриете финансова и лична 
информация.            
   

Подправените банкови сайтове изглеждат почти идентични с истинските. Тези уеб сайтове често 
съдържат изскачащ прозорец, в който се иска да въведете данните си за идентификация. Банките не 
използват такива прозорци.             

КАКВИ СА ПРИЗНАЦИТЕ?  

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ? 

ПОДПРАВЕНИ БАНКОВИ САЙТОВЕ  

Тези уеб сайтове 
обикновено включват:   

ГРЕШКА      

СПЕШНО      
ВАШТА БАНКА

Фрази за спешност: няма 
да намерите такива на 
истинските уебсайтове.  
    

Лош дизайн: бъдете внимателни с 
уебсайтове, които имат 
недостатъци в дизайна си или 
грешки в правописа и граматиката.

Изскачащи прозорци: те 
обикновено се използват 
за събиране на 
чувствителна 
информация от вас. Не 
кликвайте върху тях и не 
изпращайте лични данни 
чрез такива прозорци.  
       
      

Никога не кликвайте върху 
линковете, посочени в имейлите, 
водещи до уебсайта на банката 
ви.      

Ако трябва да получите 
информация за нещо наистина 
важно, ще бъдете уведомени за 
това от банката ви, когато 
достъпите онлайн профила си. 

Винаги въвеждайте линка ръчно 
или използвайте съществуващ 
линк от списъка си с "любими 
страници".     
  

Използвайте браузър, който ви 
позволява да блокирате 
изскачащите прозорци.  
   

БАНКА 

AcceptDecline
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Вишинг (комбинация от английските думи за Глас и 
Фишинг) е телефонна измама, при която измамниците 
се опитват да накарат жертвата да разкрие лична, 
финансова или свързана със сигурността информация 
или да им преведе пари.   

БАНКОВИ ВИШИНГ ОБАЖДАНИЯ

No Caller ID

AcceptDecline

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ? 
Пазете се от нежелани телефонни обаждания.         

Вземете номера, от който ви се обаждат и кажете, че ще им върнете обаждането.  
    
За да потвърдите самоличността им, потърсете 
телефонния номер на организацията, от чието име се 
представят и се свържете с тях директно.    

Не потвърждавайте самоличността, като използвате 
номера, който са ви дали (може да бъде фалшив или 
подправен номер).         
 
Измамниците могат да намерят основната информация за 
вас онлайн (например, социални мрежи). Не допускайте, 
че разговорът е автентичен, само защото имат такава 
информация за вас.        
       
Не споделяйте ПИН кода на вашата кредитна или дебитна 
карта или паролата си за онлайн банкиране. Вашата банка 
никога няма да ви поиска такива данни. 
 
Не превеждайте пари на друга сметка по тяхно искане. Вашата банка никога 
няма да поиска да го направите.      

Ако смятате, че обаждането е фалшиво, уведомете вашата банка.     
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