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Обучителен модул 5 – Киберсигурност 

 
Въведение 

Киберсигурността е свързана с рисковете и заплахите, които съпътстват правенето на 
бизнес онлайн. От решаващо значение е всеки  микропредприемач  да разбере 
същността и важността на киберсигурността и да знае какво да прави, за да сведе до 
минимум  киберзаплахите. Този модул има за цел да ви предостави знания, умения и 
нагласи, необходими за защита както на личната информация, така и информацията за 
вашите клиенти, и да ги предпази, докато се поддържа връзка, като се осигурят мерки, 
основани на добри практики за елиминиране на рисковете и защита от кибератаки, 
когато са налице. Модулът ще ви помогне да разберете съответните рискове, заплахи и 
проблеми със сигурността при достъп до интернет приложения и услуги  и разпознаване 

на уязвимостите на вашите информационни системи. 
 

Целта на този модул е: 

1. Да помогне да разберете проблемите, свързани със сигурността, възникнали при 
използването на компютърни системи и електронни услуги  

2. Да предостави информация на микропредприемачите за съответните рискове и 
заплахи.  

3. Да ви помогне да разпознавате уязвимостта в информационните системи 
4. Да помогне в прилагането на мерки, основани на добри практики, за да 

елиминирате рисковете и да защитите бизнеса си от кибератаки. 
5. Да създаде информираност за различни практики и инструменти, които можете да 

приложите,  за да  осигурите защита срещу широк спектър от потенциални заплахи 
за информацията във Вашия бизнес. 

 

Очаквани резултати от обучението: 

Знания 

След завършване на този модул ще получите знания за: 

1. Въведение в киберсигурността  
2. Софтуерни инструменти: антивирусен и антишпионски софтуер, анти-спам, анти-

рансъмуер 
3. Защитни стени, щитове, блокери, уеб филтри 
4. Удостоверяване и управление на достъпа 
5. Защита на данни, защита от загуба на данни, сертификати, защитено 

удостоверяване 
6. Защита в облака, мобилна сигурност 



  

Информацията и мненията, изложени в настоящата публикация, са тези на авторите и не отразяват непременно 
официалното становище на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз и всяко лице, 
действащо от тяхно име, не носят отговорност за използването на съдържащата се в тях информацияn. 

Компетентности и умения 

След завършване на този модул ще можете да: 

1. Бъдете наясно с рисковете и заплахите  
2. Знаете за уязвимост на вашите информационни системи 
3. Защитите системите си от неоторизиран достъп 
4. Разбирате стойността на технологиите за киберзащита 
5. Знаете какво да правите, за да не станете жертва на киберпрестъпления 
6. Създавате доверие в кибер пространството във вашия бизнес 
7. Приложите интегрирана стратегия за киберсигурност към вашата ИТ екосистема 

(мрежа, имейл, облак, приложения, идентичност и др.) 
 

Учебна програма  
Модул 5 се разделя на 4 части: 

Част 1. Определение за киберсигурност 
Част 2. Принципи на киберсигурността 
Част 3. Видове кибератака 
Част 4. Инструменти и най-добри практики 
 

Освен това има въпроси с множество възможности за избор, свързани с всяка част. 
 

Продължителност на модула: приблизително 180 минути 

 


