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Увод

 Учебното помагало „дигитални умения за представи-
телите на малки и средни предприятия” е  резултат от про-
ект „дигитални умения за МСП в България“, реализиран от 
Фондация „Глобални библиотеки – България“ /ФГББ/ в парт-
ньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на 
малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за инфор-
мационни и комуникационни технологии /ЛиКТа/. Проектът 
се изпълнява и в тясно сътрудничество и с регионалните биб-
лиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.
 Проектът е финансиран по процедура „Транснацио-
нални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на опе-
ративна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014 
– 2020, съфинансирана от европейския съюз чрез европей-
ския социален фонд.
 Проектът цели да допринесе за оптимизиране прилага-
нето на концепцията за „устойчива заетост“ при управлени-
ето на МСП в различните сфери на икономиката в страната, 
посредством прилагането на иновативен образователен мо-
дел за придобиване на цифрови компетентности, основан на 
равен достъп на заетите до гъвкави процеси за неформално 
учене, предоставян чрез широката мрежа на обществените 
библиотеки.

Специфични цели на проекта са:

1. са изграждането на устойчиви транснационални партньор-
ства между заинтересовани страни от Латвия и България 
чрез трансфер на иновативни практики; 

2. адаптирането на иновативния образователен модел в об-
ластите Пловдив, Смолян и Стара Загора чрез регионални-
те библиотеки; 

3. утвърждаване на обществените библиотеки като център 
за цифрово включване на служителите на МСП.

 
За КоГо е ПреднаЗнаЧено на ПоМаГаЛоТо?

Учебното помагало е предназначено за обучители по цифро-
ви компетенции, преминали специализираните обучение по 
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темите в четирите модула: дигитален маркетинг; услуги в об-
лак; защита и поверителност на данните; безопасни онлайн 
транзакции и сътрудничество, и са в готовност да консул-
тират и подпомогнат представителите на малките и средни 
предприятия (МСП) в избора на подходящо решение, съо-
бразно спецификата на собствения си бизнес. възможност-
ите за обучение в тази посока са много, но най-често са кон-
центрирани в София и са с висока себестойност, което ги 
прави недостъпни за голяма част от малкия и среден бизнес в 
страната. обученията, проведени в рамките на проекта които 
в комбинираната си форма - присъствено и онлайн обучение 
са силна алтернатива на местно равнище. С тях се цели да се 
спести време на представителите на бизнеса като се гаранти-
ра високо качество на обучението.
Представената методология е препоръчителна за предста-
вителите на регионалните библиотеки в посока, че нейното 
следване ще даде пълна и достоверна информация за реал-
ните нужди на МСП и ще подпомогне взимането на обосно-
вано, изпълнимо (по отношение на административен и фи-
нансов капацитет) и работещо решение, което ще подобри 
ефективността на бизнеса на МСП.

За раЗраБоТване на СъдържаниеТо на вСеКи оТ 
МодУЛиТе Са ПроУЧени:

- практиката и програмите за провеждане на аналогични обу-
чения, прилагана от латвийския партньор по проекта, ЛиКТа; 

- последните новости по всяка от темите на 4-те модула; 

- действащата нормативна уредба по съответната тема. 

Учебните материали са систематизирани по модули, всеки от 
които  съдържа 3 нива на компетентност.  

Съдържание за всеки един от модулите е подбрано така, че да 
отговаря на избрания смесен подход на обучение /blended 
methods/ с хорариум от 8 часа присъствено обучение и 8 
часа онлайн обучение. Предложените методите, са съобра-
зени със съдържанието, времетраенето и  особеностите при 
обучения на възрастни:

- за обучението лице в лице:  Лекции; дискусии; Брейнстор-
минг; индивидуални и групови упражнения. 
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- за онлайн обучението: Текстови учебни материали: в word, 
pdf и/или презентации; речник на термините; Линкове към до-
пълнителни образователни ресурси – текстови, интерактив-
ни видео и други материали за самоподготовка; Практически 
(„лабораторни“) упражнения; анализ на практически казуси, 
упражнения; онлайн форум за дискусия между обучаемите 
върху учебното съдържание, тестовете и упражненията; Чес-
то задавани въпроси и отговори от обучителите (FAQ); изхо-
дящ тест за придобиване на сертификат за съответното ниво 
на компетентности; Тест за обратна връзка и оценка на обу-
чението от обучаемите.

- за менторството и предоставянето на консултации: Предос-
тавяне на писмена консултация и отговор по зададен казус от 
реалния бизнес на даденото МСП; Групово обсъждане на зада-
дените казуси и въпроси от реалния бизнес на даденото МСП.

Учебното съдържание за онлайн обученията е достъпно на 
обучителната платформа на ФГББ, базирана на Moodle: http://
edu.glbulgaria.bg/. Към модулите за отделните ниво са разра-
ботени  тест за оценка на входящото ниво на обучаемите и 
тест за проверка на придобитите знания, които се правят он-
лайн. всеки обучаем, съобразно своите интереси, сам избира 
с материалите от кои модули да се запознае, в каква после-
дователност, по кое време и откъде да се обучава. Платфор-
мата предлага дистанционно обучение и е достъпна 24 часа в 
денонощието от цял свят, включително и от мобилни устрой-
ства с достъп до интернет - телефони, таблети и др.

авторските права по смисъла на Закона за авторското пра-
во и сродните му права върху всичко, създадено от ключо-
вите национални обучители във връзка с изпълнението на 
дейностите по проекта принадлежат на ФГББ. всички права 
върху интелектуална собственост, свързани с разработените 
материали са и останат изключителна собственост на ФГББ.
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1. Модул 1 – „Дигитален маркетинг за МСП” - помощна 
методология

1.1.Цели на обучението

добро присъствие в интернет за фирмите в България е за-
дължително за да са конкурентноспособни помежду си и на 
международната сцена. веднъж осъзната необходимостта от 
активно онлайн присъствие бизнесът ще намери начин за ре-
ална имплементация с цел своето успешно съществуване.
от обучаемите представители на МСП за всяко ниво по „ди-
гитален маркетинг” се очаква да постигнат определени нива 
на усвояване и разбиране на съдържанието.

 За първо ниво:
n да познава основите на дигиталния маркетинг
n да умее да съставя основен план за онлайн присъст-

вие на бизнеса
n да умее да съдейства за подобряване присъствието на 

бизнеса в онлайн средата
n да умее да съставя задание за изработка / редизайн на 

сайт.

За второ ниво:
n да познава добре инструментите на дигиталния марке-

тинг
n да умее да планира и реализира на основно ниво он-

лайн маркетинг кампании
n да умее да съставя постинг план за социални мрежи
n да знае как се създава съдържание за социални кана-

ли за бизнес нужди

 За трето ниво:
n да познава в детайл инструментариума на дигиталния 

маркетинг
n да умее да прилага на практика голяма част от въз-

можностите му
n да умее да съставя задание за мобилно приложение
n да умее да създава задание за таргетирана рекламна 

кампания в интернет
n да планира съдържание за социални мрежи и фирме-

ния блог.

1.2. Учебна програма
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Учебна програма за развитие на 
дигитални умения у заетите в МСП

Модул 1 „Дигитален маркетинг“

I. Цели на обучението по модул „Дигитален маркетинг:

 1. За първо ниво:
 След завършване на обучението обучаваният трябва да:

 n да познава основите на дигиталния маркетинг
 n да умее да съставя основен план за онлайн присъст-

вие на бизнеса
 n да умее да съдейства за подобряване присъствието на 

бизнеса в онлайн средата
 n да умее да съставя задание за изработка / редизайн на 

сайт.

 2. За второ ниво:
 След завършване на обучението обучаваният трябва да:

	n да познава добре инструментите на дигиталния марке-
тинг

	n да умее да планира и реализира на основно ниво он-
лайн маркетинг кампании

	n да умее да съставя постинг план за социални мрежи
	n да знае как се създава съдържание за социални кана-

ли за бизнес нужди

 3. За трето ниво:
 След завършване на обучението обучаваният трябва да:

	n да познава в детайл инструментариума на дигиталния 
маркетинг

	n да умее да прилага на практика голяма част от възмож-
ностите му

	n да умее да съставя задание за мобилно приложение
	n да умее да създава задание за таргетирана рекламна 

кампания в интернет
	n да планира съдържание за социални мрежи и фирме-

ния блог
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II. Вид на обучението: Неформално, с три нива на компетент-
ности.

III. Форма на обучение – смесена: 1) Присъствено обучение. 
2) онлайн обучение. 3) Менторство и консултации.

IV. Методи на преподаване.
1) При обучението лице в лице: 
- Лекции.
- дискусии.
- Брейнсторминг
- индивидуални и групови упражнения.

2)  При онлайн обучението: 
- Текстови учебни материали: в word, pdf и/или презен-

тации.
- речник на термините.
- Линкове към допълнителни образователни ресурси – 

текстови, интерактивни видео и други материали за са-
моподготовка.

- Практически („лабораторни“) упражнения. анализ на 
практически казуси, упражнения.

- онлайн форум за дискусия между обучаемите върху 
учебното съдържание, тестовете и упражненията.

- Често задавани въпроси и отговори от обучителите 
(FAQ).

- изходящ тест за придобиване на сертификат за съот-
ветното ниво на компетентности.

- Тест за обратна връзка и оценка на обучението от обу-
чаемите.

 
3)  При менторството и предоставянето на консултации: 
- Предоставяне на писмена консултация и отговор по 

зададен казус от реалния бизнес на даденото МСП.
- Групово обсъждане на зададените казуси и въпроси от 

реалния бизнес на даденото МСП.

V. Разпределение на учебния материал
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№ Ниво/теми/
съдържание

Форма на 
обучение 

(присъствена 
/ онлайн) Теория Практика Общо

І Първо ниво 12 13 25

1.

Тема „Цифрова 
икономика, единен 
цифров пазар в еС“
• Законодателна 
основа.

Присъствена 1 0 1

• единен цифров пазар.
• Споразумения и 
легална рамка.
• възможности.

онлайн 1 0 1

2.

Тема „Базови понятия. 
аудиторията онлайн.“
• въведение в базовите 
понятия за онлайн 
маркетинг.

Присъствена 1 0 1

• обзор на aудиторията 
в България и по света, 
разпределение по 
платформи.

онлайн 1 0 1

3.

Тема „инструменти на 
цифровия маркетинг“
• обзор на основния 
инструментариум за

Присъствена 1 1 2

онлайн маркетинг - 
социални канали, сайт, 
имейлмаркетинг, SEO, 
мобилност

онлайн 2 0 2

4.

Тема „Канали за 
комуникация с 
потребителите, блог, 
контактен център“
• най-посещаваната 
страница

Присъствена 1 0 1

• интеракция
• Фирмен блог - цели
• Тематичен план
• Писане за уеб

онлайн 0 1 1

5.

Тема „редизайн на 
сайта на фирмата“
• нужда от редизайн - 
кога.

Присъствена 1 0 1

Брой учебни часове



11Дигитални умения за малки и средни предприятия в България: 
Учебно помагало за обучители по цифрови компетенции

• риспонсив - понятия.
• Задание.
• изисквания.

онлайн 1 0 1

6.

Тема „използване на 
социалните медии“
• Силата на социалните 
медии

Присъствена 1 1 2

• възможности
• Форми и формати
• Теми, темпо

онлайн 1 1 2

7. обсъждане на реални 
казуси на МСП, Присъствена 0 9 9

участващи в 
обучението. онлайн 0 0 0

ІІ Второ ниво 8 17 25

1.
Тема „интернет – 
продажби/ онлайн 
магазин“

Присъствена 1 1 2

• основни компоненти
• детайли и интеракция
• верига на продажбите

онлайн 1 1 2

2.

Тема „реклама в 
мрежата, лендинг 
страница, банерна 
реклама“

Присъствена 1 1 2

• Компоненти на 
лендинг страницата.
• Задание.
• видове банери.
• Медиа планиране.

онлайн 1 1 2

3. Тема „използване на 
социалните медии“ Присъствена 1 1 2

• Типове социално 
присъствие.
• активности.
• Темпо.

онлайн 1 1 2

4.

Тема „Блогове, 
блогъри. Маркетинг на 
съдържанието“
• Типове съдържание 
онлайн.

Присъствена 1 1 2

• Специфики и 
характеристики 
на текста в уеб. 
изисквания.
• Темпо.

онлайн 1 1 2
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5. обсъждане на реални 
казуси на МСП, Присъствена 0 9 9

участващи в 
обучението. онлайн 0 0 0

ІІІ Трето ниво 10 15 25

1.

Тема „Мобилни 
приложения, мобилна 
реклама, мобилни 
активности, анализ“

Присъствена 1 1 2

• Термини.
• възможности.
• Запознаване.
• Тестове.

онлайн 1 1 2

2.

Тема „Google Analytics 
– статистика, отчети, 
настройки“
• Какво може GA.

Присъствена 1 0 1

• Какви резултати 
искаме и какви 
получаваме.
• Генериране на отчет.
• настройки.

онлайн 0 1 1

3.
Тема „Контекстна 
реклама, 
видеореклама“

Присъствена 1 0 1

• Специфики.
• възможности. онлайн 1 0 1

4.

Тема „реклама Google 
AdWords“
• идентифициране на 
ключови думи, 

Присъствена 1 0 1

послания, таргети.
• настройки.
• анализ на основни 
понятия.
• възможности.

онлайн 0 1 1

5.

Тема „„изходящ“ и 
„входящ“ маркетинг; 
ремаркетинг“
• Що е ремаркетинг.

Присъствена 1 0 1
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• диференциране на 
изходящ и входящ 
маркетинг
• възможности

онлайн 0 1 1

6.

Тема „използване на 
социалните медии“
• Създаване на постинг 
план.

Присъствена 1 1 2

• Теми.
• Тематичен план.
• анализ на 
резултатите.

онлайн 1 1 2

7. обсъждане на реални 
казуси на МСП, Присъствена 0 9 9

участващи в 
обучението. (общо 9 
учебни часа)

онлайн 0 0 0

1.3. Методология за представяне на дигиталния маркетинг в 
3 стъпки

A. Представяне на възможностите на дигиталния маркетинг

 Представя се идеята за цифрова икономика и единен ев-
ропейски пазар и възможностите, които те предоставят на 
всеки бизнес. акцентира се как интернет и цифровите тех-
нологии променят света. 

 Съществуващите пречки онлайн обаче означават, че граж-
даните нямат достъп до всички стоки и услуги, перспективите 
пред интернет дружествата и стартиращите предприятия са 
ограничени, а предприятията и правителствата не могат да се 
възползват в пълна степен от цифровите инструменти. време 
е единният пазар на еС да бъде пригоден за цифровата ера 
чрез премахване на регулаторните пречки и преминаване от 
28 национални пазара към един пазар. Това би могло да доне-
се 415 милиарда евро годишно на нашата икономика и да до-
веде до създаването на стотици хиляди нови работни места.

 в допълнение на това, специфично за България е зави-
шеното потребление на интернет като цяло, много добро-
то покритие, което не е типично за региона и голяма част от 
европа като цяло, както и изключително достъпната цена за 
месечен абонамент. Това е основен фактор за целесъобраз-
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ността на всяка онлайн активност на бизнеса и рационалното 
дигитализиране на бизнесите - от микро и малки, през средни 
до големите мултинационални фирми в България.

 При големите, особено мултинационални компании въвеж-
дането на онлайн инструментите в маркетинговия микс е вече 
факт. Фокусът на разработените материали за тези обучения 
имат за задача да подпомогнат малкия и среден бизнес да от-
крие и да се насърчи да използва максимално възможностите 
на дигиталната среда.
 
B. Сайтът като център на дигиталното присъствие

 Сайтът на фирмата (корпоративния, фирмения сайт) е ос-
новата на всяко присъствие и целия комуникационен микс 
на всяка фирма. нуждата от сайт следва да се обсъди и аргу-
ментира от е обучителите /представителите на регионалните 
библиотеки с обучаемите.

Нуждата от сайт

 всяка фирма има нужда от свой фирмен сайт. дори ако 
фирмата е малка - той може да е съставен от няколко страни-
ци. важно е да се знае, че присъствието в социалните мрежи 
има друга комуникационна динамика и задача и не може да 
измести нуждата от сайт. в сайта най-важното се концентри-
ра - За нас, Услуги, Продукти, За контакт. Това е информация, 
която е налична, достъпна и намираема и през социалните 
канали, но и за хората, които не ги използват, а биха използ-
вали главно търсещите машини, за да се ориентират и наме-
рят конкретната фирма. 

 в допълнение големите фирми имат по цял “грозд” сайтове. 
Към корпоративният, който е основен, има продуктови сайто-
ве, сайтове свързани с конкретни промоции, някои отделно 
имат присъствие за HR цели или за връзка с инвеститорите 
си. Управлението на тези дигитални проекти изисква добра 
координация, за да се извлече максимума от всяко отделно 
присъствие.

Редизайн на сайта

 в голяма част от българските фирми сайтът е създаден ня-
къде във времето и е застинал там. реално животът на един 
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сайт в интернет е до 2-3 години. Това е така най-вече защото 
технологиите се променят с голяма бързина, но и защото все-
ки бизнес търпи развитие във времето, а сайтът като основен 
инструмент следва да предоставя релевантна и пълна инфор-
мация за текущите предложения на фирмата, възможностите 
й за реализация, задължително добра форма за контакт и об-
ратна връзка. в последните години с повишаване мобилно-
то потребление в цял свят и в частност в България също се 
налага да се преработят всички сайтове с оглед на това да са 
“риспонсив”, да са с гъвкав дизайн, който да позволява адек-
ватна визуализация без значение от големината на дисплея 
на устройството. в етапа на редизайн също се предприемат 
осъвременяване структурата на сайта, преподреждане на съ-
държанието, подбиране на по-добре заснети продуктови фо-
тографии, вграждане на модерни форми за контакт и следва-
не на указанията за съвместимост на сайта с изискванията на 
GDPR, в сила от 25 май 2018 година.

C. Основни инструменти и канали за онлайн маркетинг

 в центъра на цялото присъствие на бизнеса в онлайн сре-
дата стои уебсайтът, както вече стана ясно по-горе. Той в 
най-масовия случай е корпоративния сайт. но той има нужда 
от посетители, за да осъществява своята пълноценна роля. 
Те се привличат чрез различни инструменти и канали, като 
участниците в обученията се запознават с основните такива:

- социалните мрежи;

- търсачките;

- имейл маркетинг;

- онлайн видео;

- блогове;

- маркетинг на съдържанието;

- SEO.

 в последните 25 години говорим за интегрирани маркетин-
гови комуникации, но реално в пълната силата на този подход 
имаме възможност да проследим именно в епохата на интер-
нет и социалните мрежи. динамичното развитие на платфор-
мите, възможностите на глобалната мрежа поставя голямо 
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предизвикателство пред българските фирми, които ако искат 
да продължат своето устойчиво съществуване и да са конку-
рентноспособни имат нужда от онлайн маркетинг, съответно 
повишаване квалификацията на маркетинговите експерти.

 Социалните мрежи се променят с голяма скорост. Появяват 
се нови, някои изчезват. Задача на обучението не е да даде 
толкова конкретен инструментариум технологично, колкото 
да постави комуникационната основа на това и даде принци-
пите на работа, да покаже необходимостта от действия в тази 
посока и насочи към основните типове комуникация в онлайн 
средата.

 Типовете съдържание, които се споделят в дигиталната сре-
да през корпоративните „сметки” на фирмите могат да варират 
в различни рамки - от текстове, визии, инфографики, снимки, 
схеми, видео съдържание, като задължителните елементи към 
самото съдържание са линковете и хаштаговете. Това са базо-
ви понятия и са важна основа за успешното комуникиране на 
бизнеса към своите различни публики - клиенти, партньори, 
институции, обучителни институции (училища и университе-
ти), вътрешните публики, инвеститори, доставчици, медии. 

 доброто познаване на характеристиките на различните 
публики е основен фактор за успеха на всяка комуникационна 
кампания и задача. именно затова, като част от обучението, 
вниманието на курсистите е насочено в тази посока. Социоде-
мографските характеристики, интересите, възможностите, об-
разованието на тези публики, наред с възможностите, които 
социалните канали дават за таргетиране са важно предимство 
на онлайн средата.

 Типовете таргетиране онлайн са много повече от всички 
останали традиционни формати. Тук минаваме от социодемо-
графското таргетиране, през географското, времево, по инте-
реси и през съдържание насочване на послания към конкрет-
ни аудитории. Тези възможности е нужно да се познават, да се 
прилагат, за да се оптимизират вложените в онлайн присъст-
вие средства и да се повишава ефикасността на маркетинго-
вите активности.

 няма как да се пропусне и важната възможност всички тези 
фирми да намерят нови пазари и да започнат активна работа 
за чужбина, предоставяйки услуги и продукти за клиенти не 
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само от европа, но и от целия свят. интернет е най-лесният, 
достъпен и вече наложен начин за експанзия на чужди пазари, 
с установени логистични канали, в допълнение на тези за мар-
кетиране и продажби през интернет.

 Това налага и преразглеждане на фирмените стратегии за 
достигане на нови клиенти и развойна дейност с перспектива 
чужбина - възможност, която никой бизнес не бива да омало-
важава или пропуска в своето настояще и бъдеще.

1.4.Често използвани термини и съкращения

A/B testing - A/Б тестване - Сравняване на две отклонения 
на една променлива с цел избиране на онази, с най-добро 
представяне, с оглед постигане на по-добри маркетингови 
резултати.

AdWords - онлайн услуга на Гугъл за плащане на кликване 
(pay-per- click), която показва реклами при свързани с обекта 
на рекламиране резултати от търсенето.

AdSense - реклами от Google, съдържащи текст, изображе-
ние, видео или интерактивни реклами, които се таргетират в 
сайтове според съдържанието и аудиторията им.

Alternate text - алтернативен текст - Когато показването на 
снимки в уебстраница е неактивно или снимката не може да 
се зареди, това което виждаме вместо нея, е алтернативният 
текст.

Полезен е още, когато снимките са блокирани при получава-
не на имейли. оказват влияние за оптимизацията.

Посочените по долу термини се отнасят до модулите 
„Дигитален маркетинг” и „Безопасни онлайн транзакции 
и сътрудничество”.

Анонимизация на данните

инструмент за защита на данните, чрез който личната инфор-
мация се отделя от конкретното лице, за което се отнася. Про-
цесът не е обратим, а този тип данни не са обект на GDPR.

Адрес

Биткойн адресът е подобен на физическия адрес или имейла. 
Това е единствена информация, която трябва да осигурите 
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в Биткойн, за да може някой да ви плати в мрежата. важна 
разлика, обаче е фактът, че всеки Биткойн адрес трябва да се 
използва само за една единствена транзакция.

Алткойн

Криптовалута създадена след началото на биткойн блокчей-
на (второ поколение). алтернативна на биткойн валута. 

Бит

Милибиткойнът е обща единица, използвана за обозначаване 
на под-единица на биткойн - 1 000 000 бита се равнява на 1 
биткойн (BTC или ₿). Тази единица е обикновено по-удобна 
за ценообразуване на стоки и услуги.

Биткойн
Биткойн, написано с главна буква, се използва, когато се го-
вори за концепцията Биткойн или за цялата мрежа, като на-
пример “аз четох за Биткойн протокола днес.”
биткойн с малка буква се използва, за да опише биткойните 
като разчетна единица, като например “изпратих 10 биткойна 
днес.” Често използвано в практиката съкращение за биткойн 
е BTC или XBT.

Блокверига

разпределена база данни, която поддържа непрекъсна-
то растящ списък от записи, обезопасени по отношение на 
подправяне и преработване. Блокчейнът е децентрализиран 
публичен регистър за всички транзакции, които някога са 
били извършени в определена мрежа. определен брой тран-
закции, формират единица за база данни, наречена „блок”. 
всеки блок, съдържа информация за предходния блок, както 
и всяка транзакция – информация за предшестващата тран-
закция. По този начин веригата (блокчейна), позволява пълна 
прозрачност на плащанията.

Блокчейн транзакция

1. 4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127
b7afdeda33b – това е хеш на транзакция, записана в блокчей-
на на Биткойн. Това е уникален код, благодарение на

който една транзакция може да бъде идентифицирана и не 
може да бъде дублирана.
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2. „входове“ – адрес или адреси от които е пратена сумата, 
използвана в транзакцията.

3. „изходи“ – адрес или адреси към които е пратена сумата, 
използвана в транзакцията.

4. „електронен подпис“ – Създаден е от частния ключ на из-
пращача или изпращачите.

Чрез него се верифицира входовете.

5. „Такса“ – Количество пратено към „копачът“, който е прера-
ботил транзакцията.

Блокчейн технологията може да се използва за създаване 
на по-прозрачна, трайна и отворена счетоводна книга или 
дори база данни за съхраняване на всевъзможни видове 
информация(например складиране и верифициране на ав-
торски права). Големи компании като IBM и Kodak са се ори-
ентирали към имплементиране на блокчейн технологията по 
нови, интересни начини.

Bitgold

Предшественик на биткойн. Битголд е електронна система за 
валута създадена от ник Сабо, при която от потребителите се 
изисква да изпълни функция „доказателство-за-работа“ и да 
публикува криптирани решения. 

Block

Блокът е запис в блок-веригата, който съдържа и потвържда-
ва много, чакащи транзакции. Приблизително на всеки 10 ми-
нути, нов блок, съдържащ транзакции, се прилага към блок-
веригата чрез добив.

BTC

BTC е обща единица, използвана за обозначаване на един 
биткойн (₿).

Двоен харч (Double spend)

ако злонамерен потребител се опита да плати на различни 
получатели с едни и същи биткойни по едно и също време, то 
това е дублиране на разходите. Биткойн добивът и блок-ве-
ригата работят заедно и създават консенсус в мрежата коя от 
двете сделки да се потвърди и да се счита за валидна.
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DAPPs

децентрализираните приложения (dApps) са приложения, 
които се изпълняват на P2P мрежа от компютри, а не на отде-
лен компютър. децентрализираните приложения съществу-
ват от появата на P2P мрежите.

Електронни пари

електронните пари (или е-пари) представляват парична стой-
ност, съхранявана и прехвърляна като електронна информа-
ция върху различни електронни устройства. Според дирек-
тива на европейския парламент от 2009 г. това е „парична 
стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна 
форма, представляваща вземане към издателя, която се изда-
ва при получаване на средства с цел извършване на платежни 
транзакции“. електронните пари могат да са централизирани, 
когато има централен контрол върху предлагането им, или 
децентрализирани, когато такъв няма. децентрализираните 
електронни пари са известни и като цифрова валута. основ-
ната разлика между електронни пари и цифрова валута е, че 
електронните пари не променят стойността на фиатните пари 
(USD, EUR) които представляват, докато цифровата валута не 
представлява определени фиатни пари. С други думи, всяка 
цифрова валута е електронни пари, но не всички електронни 
пари са непременно цифрова валута.

Ethereum

етериум (ETH) е отворена софтуерна платформа базирана 
на блокчейн технологията. Тя позволява на разработчиците 
да изграждат и пускат децентрализирани приложения. на 
практика, етериумът е много повече от криптовалута, което е 
само една от неговите страни.

FIAT

Фиатни пари означава: пари, декларирани от правителство като 
законно платежно средство, издавани (печатани) от държава-
та пари, които не са конвертируеми в нещо друго (напр. зла-
то), нито притежават фиксирана стойност в смисъла на обек-
тивен стандарт. пари без вътрешноприсъща стойност (intrinsic 
value). Терминът произлиза от латинското fiat, означаващо “да 
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бъде направено”, “съгласие, одобрение, разрешение, декрет”, 
тъй като парите са установени с правителствен декрет. Където 
фиатните пари се използват като валута, се използва терминът 
фиатна валута. днес повечето национални валути са фиатни 
валути, включително долара, еврото и всички други резервни 
валути, това е след шока никсън от 1971.

GDPR

общият регламент относно защитата на данните (орЗд), из-
вестен също с английското си съкращение GDPR (на англий-
ски: General Data Protection Regulation) е регламент за защи-
та на личните данни. официално е заведен като регламент 
(еС) 2016/679 на европейския парламент и на Съвета на ев-
ропейския съюз и влиза в сила от 25 май 2018 г. Той засяга и 
компании извън еС, които обработват данни на европейски 
граждани. неговата основна цел е да върне на гражданите 
контрола върху техните лични данни.

Hash / Хеширане

Хеш (от английски hash), или хеш стойност, е “псевдоним” на 
някакъв сложен обект. По псевдонима обикновено не можем 
да възстановим целия обект, но все пак можем да извършва-
ме някои по-прости операции - като например да видим дали 
два обекта (например стринга) са еднакви или не. най-често 
хешът е число, но в някои случаи може да бъдат две или по-
вече числа, или последователност от битове. По-общо, хешът 
е представяне на данни с произволен размер (един стринг 
може да има произволна дължина) чрез данни с фиксиран 
размер (размерът на int в байтове е фиксиран).

Hash Rate

Хеш-рейтът е мерна единица за процесорна мощ в Биткойн 
мрежата. Мрежата трябва да прави интензивни математиче-
ски операции за целите на сигурността и когато тя достигне 
размер на хеш-рейт от 10 Th/с, това означава, че може да се 
правят 10 милиарда изчисления в секунда.

HTTPS/ Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)/

Протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа, 
широко разпространена в интернет. Технически HTTPS не е 
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самостоятелен протокол, а резултат от поставянето на про-
токола за пренос на хипертекст (HTTP) върху SSL/TLS про-
токол и по този начин защитава стандартната HTTP връзка. 
основната цел на тази комбинация е да се осигури защитена 
връзка и сигурност при преноса на данни между интернет 
потребителите.

ICO

Initial coin offering (ICO) първично предлагане на токени в 
криптовалута (на английски: еквивалент на първичното пуб-
лично предлагане на акции)

IPO

Първичното публично предлагане (ППП) (на английски: initial 
public offering, IPO) е действието на първоначално предлагане 
на акции на една компания на фондова борса. При първично-
то публично предлагане, за разлика от вторичното публично 
предлагане (SPO) се предлагат на пазара нови акции - т.е. по 
същество то представлява увеличение на капитала на друже-
ството и придобиване на публичен статут.

Криптография

Криптографията е клон на математиката, който ни позволя-
ва да създадем математически доказателства, осигуряващи 
високо ниво на сигурност. в онлайн търговията и банковото 
дело вече се използва криптографията. в случая с Биткойн, 
криптографията се използва, за да направи невъзможно, по-
требителите да изразходват средства от чужд портфейл или 
да развалят блок-веригата. Тя може да се използва и за крип-
тиране на портфейли, така че те да не могат да се използват 
без парола.

Криптовалута

Криптовалута (на английски: cryptocurrency) е средство за 
размяна, основано на блокчейн технология и криптография 
за отчетност на транзакциите и осъществяването на контрол 
върху създаването на нови единици. Криптовалутите са по-
двид на алтернативни валути, или по-конкретно на цифрова 
валута. Първата децентрализирана криптовалута стана Бит-
койн през 2009 г. оттогава са създадени множество други 
криптовалути. наричани са често алткойн, като смесица от 
биткойн алтернативи.
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Лични данни

всяка информация, чрез която даден човек може да бъде 
идентифициран: имена, домашен адрес, имейл адрес, номер 
на лична карта, данни за местоположение, IP адрес, интернет 
идентификация - “бисквитка”, данни за здравословно състо-
яние, статуси от социални мрежи и т.н. отделни данни, които 
когато се съберат заедно, могат да доведат до идентифици-
ране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Mining / Добив

добивът на Биткойн е процес, в който компютърен хардуер 
извършва математически изчисления в Биткойн мрежата за 
потвърждаване на транзакции с цел повишаване на сигур-
ността. За своите услуги “копачите” в Биткойн могат да съ-
бират такси за транзакциите, които потвърждават, като те 
се получават от новосъздадените биткойни. добивът е спе-
циализиран и конкурентен пазар, където възнагражденията 
се разделят, според това колко изчисления са направени. не 
всички потребителите на Биткойн извършват този процес, 
защото това не е лесен начин да се печелят пари.

Онлайн банкиране

онлайн банкирането, или интернет банкиране, наричано и с 
по-общия термин електронно банкиране (включващо полз-
ване на електронни кредитни/дебитни карти и пр.), е сред-
ство за достъп в реално време до услугите на банка, с висока 
степен на сигурност, интегрирано в интернет средата.

Подпис

Криптографски подпис е математически механизъм, който 
позволява на някой да докаже собствеността си. в случая 
с Биткойн, портфейлът и неговият частен ключ са свързани 
по начин, наподобяващ математическа магия. Когато ваши-
ят Биткойн софтуер подписва транзакция с подходящ частен 
ключ, цялата мрежа може да види, че подписът съвпада с бит-
койните, които се изразходват. въпреки това, няма начин ня-
кой да разбере частния ви ключ и да открадне вашите трудно 
спечелените биткойни.

Потвърждение

Потвърждението означава, че транзакцията е била обрабо-
тена от мрежата и е много малко вероятно да бъде отменена. 
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Транзакциите получават потвърждение, когато бъдат включе-
ни в поредния и всеки следващ блок. дори едно единствено 
потвърждение може да се счита за достатъчно за транзакция 
с ниска стойност, въпреки че за по-големи суми като $1,000 
обикновено се чакат шест или повече потвърждения. всяко 
потвърждение експоненциално намалява риска от отмяна на 
транзакция.

Псевдонимизация на данните

инструмент за защита на данните, който добавя допълни-
телна стъпка - псевдоним, между лицето и информацията за 
него. Този процес е обратим, т.е. информацията може да бъде 
проследена обратно до човека. Псевдонимизираните данни 
са обект на GDPR.

POW

Първата схема, създадена за определяне на часа и времето 
на транзакцията, е схемата доказателство-за-работа (proof 
of work). най-често използваните такива схеми са базирани 
на SHA-256, който е представен от биткойн, или script, който 
се използва от валути като Лайткойн(на английски: Litecoin). 
Последната доминира в света на криптовалутите като има 
най-малко 480 потвърдени имплементации. други хеширащи 
алгоритми, които се използват в схемите доказателство-за-
работа включват CryptoNight, Blake, SHA-3 и X11.

POS

доказателство-за-дял (на английски: Proof of stake). Схемата 
доказателство-за-дял е метод за подсигуряване на мрежата 
на криптовалутите и постигане на разпределен консенсус 
чрез изискване към потребителите да покажат собственост 
за определен обем валута. различава се от схемата доказа-
телство-за-работа с това, че използва трудни хеширащи ал-
горитми за валидиране на електронните транзакции. Тази 
схема е силно зависима от кода на валутата и към момента 
няма стандартизирана нейна форма.

Private Key
Частният ключ е тайна част от данните, която доказва правото 
определен портфейл да изразходва средства чрез криптог-
рафски подпис. Частните ключове никога не трябва да бъдат 



25Дигитални умения за малки и средни предприятия в България: 
Учебно помагало за обучители по цифрови компетенции

обявявани, тъй като те позволяват изразходване на биткойни 
за съответния портфейл.

Public Key

Публичният ключ, както подсказва името, е публичен. Той е 
видим за всички, които имат нужда от него. Публичният ключ 
служи за адрес и получаване на транзакции.

P2P
Peer to peer или изписвано още peer-to-peer, съкращавано 
като P2P, произнася се пиър ту пиър, представлява разпре-
делена мрежова архитектура, съставена от участници, които 
отдават част от своите ресурси (като процесорна сила, дис-
ково пространство, ширина на мрежовата връзка) директно 
на разположение на другите мрежови участници без необхо-
димост от централна мрежова инстанция (като сървъри или 
трайни хостове).в случая с Биткойн, мрежата е изградена 
по такъв начин, че всеки потребител изпраща транзакции на 
други потребители, като най-важното в случая е, че не е не-
обходима банкова институция като трета страна.

Smart Contracts

Умните договори (smart contracts) представляват компютър-
ни програми, изпълняващи някакви действия в зависимост от 
действията на друг обект. в термините на програмирането, 
това е функцията импликация, но при това блокчейн осигу-
рява автоматична реализация на договори, без намесата на 
хора. например, умните договори могат да следят дали се из-
пълняват условията за дългосрочни кредити.  

SSL

SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е криптографски 
протокол за връзка клиент-сървър, разработен от Netscape 
Communications Corporation за пренасяне на информация 
през интернет. в протокола SSL са установени множество 
проблеми със сигурността които са коригирани в неговия 
наследник TLS.

TLS

TLS (на английски: Transport Layer Security) и неговият пред-
шественик SSL (на английски: Secure Sockets Layer) са крип-
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тографски протоколи, които осигуряват сигурност на кому-
никацията по интернет. TLS и SSL криптирането са сегменти 
на мрежови връзки в приложния слой (над транспортния 
слой), използвайки асиметрична криптография за личния код 
на автентикация на съобщението, което увеличава надежд-
ността на съобщението.

Token устройство
електронно устройство, което генерира пароли за еднократ-
но използване и служи като средство за достъп и идентифи-
кация в системата.

Wallet / Портфейл

Биткойн портфейлът е нещо като еквивалент на физически 
портфейл в Биткойн мрежата. Портфейлът всъщност съдър-
жа вашия частен (и) ключ (ове), което ви позволява да харчи-
те биткойни в определена блок-верига. всеки Биткойн порт-
фейл може да ви покаже общото салдо на всички биткойни, 
които той контролира и ви позволява да заплатите опреде-
лена сума на определен човек, точно както с истински порт-
фейл. нещата са различни при кредитните карти, където вие 
сте задължен от търговеца.

Цифрова валута

Цифрова валута или цифрови пари е средство за размяна в 
интернет, което се различава от физическите форми на ва-
лута (като банкнота и монета), има същите свойства като тях, 
но позволява осъществяването на мигновени транзакции и 
презгранично прехвърляне на собствеността. виртуалната 
валута и криптовалутите са типове цифрова валута, но не и 
обратното. Както и с традиционните пари, с тях може да се 
купуват физически стоки и услуги, но могат и да им бъдат на-
лагани ограничения да се използват в определени общности, 
например онлайн игри или социални мрежи. например бит-
койн е известна като „децентрализирана цифрова валута“, 
което означава, че няма център за контрол на предлагането.
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2. Модул 2 „Услуги в облак за МСП“ - помощна методология

2.1. Цели на обучението

от обучаемите представители на МСП за всяко ниво по „Ус-
луги в облак” се очаква да постигнат определени нива на ус-
вояване и разбиране на съдържанието за избора на подходя-
що решение, свързано с използването на облачните услуги 
съобразно спецификата на собствения си бизнес.

 1. За първо ниво: 
 n да се запознаят обучаемите със спецификата на об-

лачните услуги; 
 n Как да използват облачните услуги в своя бизнес?;
 n да направят практически упражнения за управления 

на разходите, свързани с облачните услуги; 
 n да се запознаят с български доставчици на облачни 

услуги.

 2. За второ ниво: 
 n да се запознаят с хостването на информационните 

системи; 
 n да научат за предимствата и недостатъците на хо-

стването; 
 n да се запознаят с някои облачни програмни проду-

кти;
 n	Практически упражнения за използването на облач-

ни продукти;

 3. За трето ниво: 
 n да се запознаят със спецификата на приложение на 

облачните услуги в бизнеса на малки и средни пред-
приятия;

 n Как да се съхраняват чувствителните за фирмата 
данни?;

 n Запознаване с възможни критерии за подбор на под-
ходящ облачен доставчик; Практическо създаване на 
лично/фирмено пространство в облак;

2.2.Учебна програма /да се вземе файла/
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Учебна програма за развитие на 
дигитални умения у заетите в МСП

Модул 2 „Услуги в облак за малки и средни предприятия“

I. Цели на обучението по модул „Дигитален маркетинг:

 1. За първо ниво:
 n да се запознаят обучаемите със спецификата на об-

лачните услуги; 
 n Как да използват облачните услуги в своя бизнес?
 n да направят практически упражнения за управления 

на разходите, свързани с облачните услуги; 
 n да се запознаят с български доставчици на облачни 

услуги;

 2. За второ ниво:
	n да се запознаят с хостването на информационните 

системи; 
n да научат за предимствата и недостатъците на хоства-

нето; 
n да се запознаят с някои облачни програмни продукти;
n Практически упражнения за използването на облачни 

продукти;

 3. За трето ниво:
	n да се запознаят със спецификата на приложение на 

облачните услуги в бизнеса на малки и средни пред-
приятия; 

n Как да се съхраняват чувствителните за фирмата дан-
ни?

n Запознаване с възможни критерии за подбор на под-
ходящ облачен доставчик; 

n Практическо създаване на лично/фирмено простран-
ство в облак;

II. Вид на обучението: Неформално, с три нива на компетент-
ности.
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III. Форма на обучение – смесена: смесена: 1) Присъствено 
обучение. 2) онлайн обучение. 3) Менторство и консулта-
ции.

IV. Методи на преподаване.
1) При обучението лице в лице: 
- Лекции.
- дискусии.
- Брейнсторминг
- индивидуални и групови упражнения.

2)  При онлайн обучението: 
- Текстови учебни материали: в word, pdf и/или презен-

тации.
- речник на термините.
- Линкове към допълнителни образователни ресурси – 

текстови, интерактивни видео и други материали за са-
моподготовка.

- Практически („лабораторни“) упражнения. анализ на 
практически казуси, упражнения.

- онлайн форум за дискусия между обучаемите върху 
учебното съдържание, тестовете и упражненията.

- Често задавани въпроси и отговори от обучителите 
(FAQ).

- изходящ тест за придобиване на сертификат за съот-
ветното ниво на компетентности.

- Тест за обратна връзка и оценка на обучението от обу-
чаемите.

 
3) При менторството и предоставянето на консултации: 
- Предоставяне на писмена консултация и отговор по 

зададен казус от реалния бизнес на даденото МСП.
- Групово обсъждане на зададените казуси и въпроси от 

реалния бизнес на даденото МСП.

V. Разпределение на учебния материал



30 Дигитални умения за малки и средни предприятия в България: 
Учебно помагало за обучители по цифрови компетенции

№ Ниво/теми/
съдържание

Форма на 
обучение 

(присъствена 
/ онлайн) Теория Практика Общо

І Първо ниво 8 17 25

1.

Тема „Центрове 
за обработка и 
съхранение на данни, 
компютърни облаци“
• Компютърни облаци – 
определение
• видове облачни 
модели
• Какъв да бъде 
облакът?

Присъствена 1 0 1

• видове облачни 
услуги
• Стратегии за развитие 
на обработката на 
данни
• Предизвикателства 
пред успешната 
миграция в облака

онлайн 1 0 1

2.

Тема „облачни 
услуги, изчисления и 
съхраняване на данни в 
облака“
• облачни услуги – 
определение

Присъствена 1 0 1

• изчисления на данни 
в облака
• Съхраняване на данни 
в облака
• Практически 
препоръки

онлайн 0,5 0 0,5

3.

Тема „Как да 
използваме големите 
данни в облака?“
• Прогнози за големите 
обеми данни и бизнес 
анализи

Присъствена 1 0 1

• Подходи за работа с 
големи данни
• План за данните – 
конкретни стъпки
• инструменти при 
анализа на данни

онлайн 0,5 0 0,5

Брой учебни часове
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4.

Тема „важни въпроси 
при избора на 
доставчик на облачните 
услуги“
• надеждност
• Готовност
• Сигурност

Присъствена 1 1 2

• Мащабируемост
• Качество на услугата 
(QoS)
• Гъвкавост на 
споразумението (SLA)
• Поддръжка

онлайн 0 1 1

5.

Тема „Как да 
управляваме разходите 
в облака?“
• възможен подход за 
решаването на този 
проблем
• Грешки при 
управлението на 
разходите

Присъствена 1 2 3

• инструменти за 
управление на 
разходите
• ограничения при 
използването на 
облачния изчислителен 
модел

онлайн 0 2 2

6.

Тема „Български 
доставчици на облачни 
услуги“
• Представяне на 10 
Български доставчици 
на облачни услуги

Присъствена 1 1 2

• Представяне на 10 
Български консултанти 
по облачни услуги
• Представяне на 6 
Световни доставчици 
на облачни услуги

онлайн 0 1 1

7.

обсъждане на 
резултатите от 
упражнения 1, 2 и 3 от 
присъственото 

Присъствена 0 9 9

обучение (ниво 
1) и решаване на 
практически казуси от 
реалния бизнес на МСП

онлайн 0 0 0
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ІІ Второ ниво 8 17 25

1.

Тема „Хостване на 
информационните 
системи“
• Хостинг – 
определение
• Споделен уеб хостинг

Присъствена 1 0 1

• Файлов хостинг
• имейл хостинг
• Dedicated хостинг
• виртуален сървър
• облачен сървър

онлайн 1 1 2

2.

Тема „Предимства 
и недостатъци на 
хостването“
• облачни сървъри – 
предимства
• облачни сървъри – 
недостатъци

Присъствена 1 0 1

• наети сървъри – 
предимства
• наети сървъри – 
недостатъци
• Предимства на 
хостването
• За какво трябва да се 
внимава?

онлайн 1 1 2

3.

Тема „5 причини за 
избор на софтуер в 
облака“
• По-ниски разходи и 
по-високи приходи
• достъп до нова 
функционалност и 
корекции

Присъствена 0,5 0 0,5

• Подобрена сигурност
• архив и помощ при 
бедствия
• Бизнес анализи
• Заключение

онлайн 0 1 1

4.

Тема „облачни 
програмни продукти“
• MEGA
• StreamNation
• Copy

Присъствена 1 1 2

• Slash Drive
• SFShare
• SygarSync
• Shared

онлайн 1 1 2
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5.

Тема "Запознаване с: 
Dropbox, OneDrive, 
Google Drive, iCloud"
• Запознаване с 
DropBox 

Присъствена 1 1 2

• Запознаване с 
OneDrive
• Запознаване с Google 
Drive
• Запознаване с iCloud

онлайн 0 1 1

6.

Тема "Полезни 
програми за по-лесен 
преход към облака"
• облачна ERP система
• IBM решение за 
малкия и средния 
бизнес

Присъствена 0,5 0 0,5

• облачно решение 
за инфраструктура за 
МСП
• облачно решения за 
съхраняване на данни 
за МСП
• инструменти за 
по-лесен преход към 
облака 

онлайн 0 1 1

7.

обсъждане на 
резултатите от 
упражнения 1, 2 и 3 
от присъственото 
обучение (ниво 2) 

Присъствена 0 9 9

и решаване на 
практически казуси от 
реалния бизнес на МСП 

онлайн 0 0 0

ІІІ Трето ниво 8 17 25

1.

Тема „облачните услуги 
в различните сфери на 
бизнеса“
• Медицински услуги – 
болници, аптеки
• Транспорт и 
логистика - как 
голвмите данни 
променят веригата на 
доставки

Присъствена 2 1 3
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• Финансови 
институции – сигурност 
и поверителност
• Строителство – 
проектиране, контрол
• Счетоводни услуги – 
гъкав подход
• иТ услуги – 
проектиране, 
разработка, тестване и 
поддръжка

онлайн 1 1 2

2.

Тема „Съхраняване 
на чувствителните за 
фирмата данни“
• Правни аспекти на 
съхраняването на 
чувствителни данни

Присъствена 2 0 2

• Технологични аспекти 
на съхраняването на 
чувствителни данни
• административни 
аспекти на 
съхраняването на 
чувствителни данни

онлайн 1 0 1

3.

Тема „Критерии за 
подбор на подходящ 
облачен доставчик“
• Управление на риска 
при подбора
• наличност на 
сертификати по

Присъствена 1 1 2

световни стандарти
• Мобилност на 
работните места
• вход от мобилни 
устройства

онлайн 1 1 2

4.

Тема „Практическо 
създаване на лично/
фирмено пространство 
в облак“
• Създаване на 
фирмено дисково 
пространство
• Споделяне на 
качените папки и 
файлове с колеги от 
фирмата 

Присъствена 0 2 2
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• Финансов анализ на 
разходите за реална 
инфраструктура и 
инфраструктура като 
облачна услуга
• Съпоставка на 
резултатите от анализа 
и средносрочен 
план за промени и 
оптимизиране на 
разходите
• Специфика на 
бизнеса на МСП и 
добри практики

онлайн 0 2 2

5.

Тема „„изходящ“ и 
„входящ“ маркетинг; 
ремаркетинг“
• Що е ремаркетинг.

Присъствена 1 0 1

• диференциране на 
изходящ и входящ 
маркетинг
• възможности

онлайн 0 1 1

6.

Тема „използване на 
социалните медии“
• Създаване на постинг 
план.

Присъствена 1 1 2

• Теми.
• Тематичен план.
• анализ на 
резултатите.

онлайн 1 1 2

7.

обсъждане на 
резултатите от 
упражнения 1, 2 и 3 
от присъственото 
обучение (ниво 3)

Присъствена 0 9 9

и решаване на 
практически казуси от 
реалния бизнес на МСП

онлайн 0 0 0

2.3. Методология за представяне на облачните модели и об-
лачните услуги в 6 стъпки
Предназначението на тази методология е да подпомогне 
представителите на регионалните библиотеки в усилията им 
да съдействат на представителите на МСП в посока да им оси-
гурят пазарни предимства в техния бизнес чрез използване 
на облачните услуги.
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А. Представят се трите популярни облачни модела и се обяс-
няват накратко силните и слабите им страни (предимствата 
и недостатъците им):

 - Публичен облак;
 - Частен облак;
 - Хибриден облак;

Представят се предлаганите от облачните доставчици специ-
фични облачни услуги и се обяснява (накратко) спецификата 
на всяка от долуизброените услуги:

 - инфраструктура като услуга (Infrastructure as a 
      Service -  IaaS);
 - Платформа като услуга (Platform as a Service - PaaS);
 - Софтуер като услуга (Software as a Service – SaaS);
 - Памет като услуга (Storage as a Service – STaaS);
 - архив като услуга (Backup as a Service – BaaS);

След представянето на облачните модели и услуги се изясня-
ват спорните и неясни моменти в рамките на кратка дискусия 
(тип въпроси – отговори) между участващите в срещата – от 
една страна, представителят на регионалната библиотека и 
от друга страна, представителят/представителите на МСП. 

За подготовка по стъпка А представителят на регионална-
та библиотека може да използва информацията от Модул 2 
ниво 1 по темите „видове облачни модели“ и „видове облач-
ни услуги“, както и информацията от предоставените външни 
източници.

В.  Идентифициране на корпоративните, организационните 
и технологичните фактори, свързани с бизнеса на конкрет-
но МСП

Препоръчва се формата на структурирано интервю с пред-
ставителите на МСП, базирано на  чеклист (подготвен от пред-
ставителя на регионалната библиотека), включващ предва-
рително подготвени въпроси като например:

 - в коя област на производството/търговията/услугите е 
бизнеса на конкретното МСП (например транспорт, произ-
водство и търговия на селскостопанска продукция, счетовод-
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ство, обучителен център, търговия с лекарства и други) ?

 - Колко служители, работещи в офис/и и колко мобилни 
служители има МСП (какви са техните роли и отговорности в 
бизнеса на МСП)? Как си взаимодействат в ежедневната ра-
бота? Как си синхронизират комплексните задачи и съвмест-
ните дейности?

 - Каква е организацията на бизнес процесите в МСП (след-
ва ли се някой утвърден бизнес модел или следват собствен 
поради спецификата на бизнес дейностите)? Кои са основ-
ните бизнес дейности и кои са съпровождащите дейности? 
Бизнесът е ориентиран само към вътрешния пазар (нацио-
нално представен) или има бизнес отношения и с партньори 
в чужди страни (регионален или световен)? 

 - Къде се намира основния офис на МСП и има ли офиси 
по другите региони? Как е организирана  съвместната рабо-
та между различните офиси? Къде е концентрирано произ-
водството, има ли подизпълнители в него, в кои региони се 
предлагат услугите и по какъв начин – директно договаряне, 
представителство или други форми? 

 - Каква иТ инфраструктура ползва МСП – как е организи-
рана, къде е алокирана (физически разположена), кой отго-
варя за нея, къде и как се съхранява ключовата за бизнеса 
информация?

 извън горепосочените въпроси в зависимост от отговорите 
на представителите на МСП представителят на регионалната 
библиотека може да включи и други теми, незасегнати в спи-
съка от въпроси с цел да получи максимално пълна картина 
за реалния бизнес. 

Като резултат от стъпка В обучителят/представителят на ре-
гионалната библиотека трябва да изготви формален резултат 
(във формат по желание), съдържащ  отговорите на всички 
горепосочени въпроси, допълнения и уточнения.

С.  Разглеждане на възможните облачни услуги за конкрет-
ния бизнес на МСП

на базата на формалния резултат от стъпка В обучителят/
представителят на регионалната библиотека идентифицира 
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възможните облачни услуги за конкретния бизнес на МСП и 
анализира (заедно с представителите на МСП) вариантите за 
използване на облачните услуги, като ги приоритизира съ-
образно бизнес нуждите на МСП и визията (стратегията) за 
бъдещото развитие на бизнеса на МСП.

Прави се преглед на българските доставчици на облачни ус-
луги, като се обръща внимание на различните възможности, 
свързани с предлагане на инфраструктура, платформа, соф-
туер, памет или архив от доставчиците. взимат се предвид и 
други аспекти на бъдещата съвместна работа като ценовите 
условия, връзката клиент - доставчик, обхват на поддръжка-
та. Посочват се цитирани от доставчика добри практики и ре-
ференции от негови доволни клиенти. 

анонсират се и възможни решения от световните доставчи-
ци на облачни услуги и се разглеждат възможни варианти с 
тяхно участие.

особен акцент се поставя на характеристиките на предоста-
вените от различните доставчици облачни услуги – надежд-
ност, готовност, сигурност, мащабируемост, качество на ус-
лугите, гъвкавост на споразумението за ниво на обслужване, 
поддръжка. Това е добра база за взимане на обосновано нис-
корисково решение за използването на облачните услуги в 
конкретния бизнес на МСП.

Като резултат от работата на съвместния екип по стъпка С 
се оформя формален списък на подходящите за конкретния 
бизнес на МСП облачни услуги (short list for company cloud 
services). Те са подредени по дефинираните приоритети.

За подготовка по стъпка С обучителят/представителят на ре-
гионалната библиотека може да използва информацията от 
Модул 2 ниво 3 по темата „облачните услуги в различните 
сфери на бизнеса“, Модул 2 ниво 1 по темите „Български дос-
тавчици на облачни услуги“ и „Световни доставчици на об-
лачни услуги“, Модул 2 ниво 3 по темата „Критерии за избор 
на подходящ облачен доставчик“, както и информацията от 
предоставените външни източници за различните нива.
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D. Първоначално изчисляване на вероятните разходи във 
връзка с избраното решение 

използвайки информацията от формалния списък на подхо-
дящите услуги (резултат от стъпка C) обучителят/представи-
телят на регионалната библиотека (заедно с представителите 
на МСП) правят примерни първоначални изчисления на ве-
роятните разходи за облачните услуги, предлагани от някои 
от българските доставчици като например:

 - За инфраструктура като услуга (информация на сайто 
  вете на oblak.bg, ICN.bg);
 - За архив като услуга (информация на сайтовете на  
  pCloud, disk.bg)

ако във формалния списък има и други подходящи облачни 
услуги за конкретния бизнес на МСП, се включват допълни-
телни първоначални прогнозни изчисления и от други дос-
тавчици на специфични облачни услуги.

резултатите от всички първоначални примерни изчисления 
се записват във формален резултат (във формат по жела-
ние). Този резултат с детайлите си се явява важна база за 
преминаване към следващата стъпка E.

За подготовка по стъпка D представителят на регионалната 
библиотека може да използва информацията от Модул 2 ниво 
1 по следните теми „Как да управляваме разходите в облака“ 
и от Модул 2 ниво 2 по следната тема „облачни програмни 
продукти“, както и информацията от предоставените външни 
източници за различните нива.

E. Варианти на входните параметри в първоначалните из-
числения за разходите 

След детайлен и обстоен анализ на формалния резултат от 
стъпка D представителите на МСП дават предложения на 
обучителя/представителя на регионалната библиотека за ко-
рекции на някои от входните параметри, зададени при първо-
началните прогнозни изчисления в стъпка D с цел да получат 
много варианти на възможните решения за облачни услуги, 
подходящи за конкретния бизнес.

обучителят/Представителят на регионалната библиотека из-
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числява новите варианти и ги представя на представителите 
на МСП. След кратко обсъждане в екипа могат да се направят 
нови корекции на някои от входните параметри с цел да има 
повече варианти на възможните решения и да има максимал-
но достоверна всеобхватна информация за възможните бъ-
дещи решения. Това е итерационен процес, който може да се 
изпълнява няколко пъти – препоръчително е да се изпълни 2, 
максимум 3 пъти, за да се пести време на екипа за следващи-
те задачи и да не се получава голям обем изходна информа-
ция, която трябва да се анализира продължително време и 
това да забави вземането на крайно решение, което може да 
намали конкурентността на конкретния бизнес и ще редуци-
ра предимствата от използването на облачните услуги. 

всички разиграни варианти с различни стойности на входни-
те параметри на възможните облачни услуги се записват във 
формален резултат (във формат по желание), който е база за 
преминаване към следващата стъпка F.

За подготовка по стъпка E обучителят/представителят на ре-
гионалната библиотека може да ползва информацията от Мо-
дул 2 ниво 1 по темата „Как да управляваме разходите в об-
лака“ и от Модул 2 ниво 2 по темата „Пет причини за избор на 
софтуер в облака“, както и информацията от предоставените 
външни източници за различните нива.

F.  Подготовка на обосновано крайно решение

на базата на формалните резултати от стъпки D и E обучи-
телят/представителят на регионалната библиотека (след об-
съждане и анализ на всички формални резултати) заедно с 
представителите на МСП подготвят обосновано формално 
предложение за използването на облачните услуги в кон-
кретния бизнес на МСП в три различни аспекта:

 - организационен аспект – до какви промени в организаци-
онната структура ще доведе използването на облачните услу-
ги – нови роли, процеси, процедури?

 - Технически аспект – как ще осъществим на практика миг-
рацията към облака, без да пострада реалния ни бизнес в мо-
мента? Как ще осигурим достоверността на мигрираните дан-
ни и работоспособността на мигрираните приложения?
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 - Финансов аспект – колко ще ни струва миграцията към об-
лака и други?

Целта на дейностите в стъпка F е да се представи на ръко-
водството на МСП обосновано нискорисково предложение за 
използване на облачни услуги, максимално съобразено със 
спецификата на конкретния бизнес на МСП и насочено към 
повишаване конкурентноспособността на МСП и осигуряване 
на успешно бизнес развитие.

особено важно е във формалното предложение да има обек-
тивна съпоставка на реалните разходи към момента за МСП 
(например за закупуване на сървъри, хостинг услугите, архив-
ното обслужване и други) с прогнозните бъдещи разходи след 
старта на използването на облачните услуги. Трябва да се пра-
ви краткосрочна и средносрочна съпоставка и оценка.

По време на обсъждането за взимане на финалното решение 
ръководството на МСП, ако прецени, че има нужда от допъл-
нителна информация, може да се свърже с обучителя/пред-
ставителя на регионалната библиотека и той трябва да е го-
тов максимално бързо да съдейства за взимане на финално 
обосновано бизнес решение. ако обучителят/представителят 
на регионалната библиотека прецени, че има необходимост, 
може да се свърже с представители на доставчици на облачни 
услуги и да им поиска допълнителна специфична информация 
(например, възможността от доработка на услугата или усло-
вията за организиране на клиентската поддръжка и нивото на 
обслужване) и да предостави тази информация на ръковод-
ството на МСП.

2.4.Често използвани термини и съкращения

API като услуга /Application programming interface API as 
a Service (APIaaS)/ - Услугата дава възможност за достъп 
чрез API до функционалността на популярни приложения 
като Google Maps, системи за онлайн заплащане или систе-
ми за обработка на кредитни карти.По този начин се осигу-
ряват множество входни точки за извикване на API.Услугите 
на облачното съхранение могат да бъдат достъпни, чрез вза-
имосвързани облачни компютърни услуги, чрез уеб услуга за 
интерфейс за приложно програмиране (API) или чрез прило-



42 Дигитални умения за малки и средни предприятия в България: 
Учебно помагало за обучители по цифрови компетенции

жения, които използват API, като например облачно съхра-
нение на работния плот, портал за облачно съхранение или 
уеб-базирани системи за управление на съдържанието. (Тер-
мин от категорията „Видове облачни услуги“)

Виртуализация/Virtualization/- Термин с широка употреба, 
който най-често се отнася за използване на компютърни ре-
сурси за симулиране (заместване) на реалните хардуер, опе-
рационни системи, приложения, платформи, машини. вир-
туализацията прави възможно стартирането на множество 
операционни системи и приложен софтуер на една харду-
ерна машина, при това позволява едновременно ефикасното 
използване на наличните ресурси.

Виртуална машина/Virtual machine/ - виртуалната машина 
представлява елемент от софтуерна среда, имитираща (аб-
стракция) интерфейса на реален физически компютър.

Възвращаемост на инвестициите в облака/Return of 
Investment of Cloud Services

(ROI of CS)/ - Подход за изчисляване на възвращаемостта на 
инвестициите в облачни услуги с цел да се прецени целесъо-
бразността и риска от тези инвестиции и кога (в кой момент) 
фирмата ще има печалба от тези инвестиции.

Възстановяване след авария/Disaster Recovery/- Множество 
от политики, инструменти и процедури, които имат за цел да 
осигурят възстановяване на работата на жизнено важни про-
грами и продукти от облачната система в случай на бедствия 
или аварии.

Гъвкавост на облачните услуги/Cloud flexability/- Способ-
ността за динамичното увеличаване или намаляване на ре-
сурсите, тоест възможността за дадена облачна компютър-
на инстанция (облачен сървър) да бъдат отделени, в реално 
време, повече или по-малко изчислителни ресурси (проце-
сорни ядра, памет, пространство за съхранение на данни и 
т.н.), в зависимост от нуждите на клиентите. 

Данни като услуга/Dаta as a Service (DaaS)/- Концепция от 
облачните услуги, при която продуктът (данните в него) мо-
гат са се вземат (поискат) от облачния доставчик при заявка 
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от страна на клиентите, независимо от тяхната географска 
локация или организационно разделение.

Десктор като услуга /Desktop as a Service (DESaaS)/- реше-
ние от облачните услуги, при който облачният доставчик пре-
доставя на клиентите хостване на виртуалната десктоп инфра-
структура (Virtual Desktop Infrastructure – VDI).

Доставчик на услуга облачно архивиране /Cloud backup 
service provider/- Фирма, което управлява и дистрибутира от 
разстояние услуги за облачно архивиране, достъп до данни-
те и решения за клиенти от централния център за данни.

Инфраструктура като услуга /Infrastructure as a Service 
(IaaS)/- инфраструктурата като услуга е модел, при който не-
обходимите на клиента иТ ресурси (процесори, памет, място 
за съхранение на данни, комуникация и др.) се наемат от вън-
шен облачен доставчик, който притежава хардуерното обо-
рудване и се грижи за неговата експлоатация и поддръжка.

Конфигурация на виртуална машина /Virtual Machine 
configuration/ - Конфигурацията на виртуалната маши-
на включва: процесори/ядра; обем RAM памет; дисково 
пространство; IP адрес.

Непрекъснатост на облачните услуги /Noninteryptable cloud 
services/- Специфични процеси и специализирани процеду-
ри, организирани от облачния доставчик с цел осигуряване 
на непрекъсваемост на облачните услуги за клиентите.

Обезпечаване на облака /Cloud enablement/- обезпечаване 
на една или повече услуги и инфраструктури, за да се създа-
де публична/обществена среда за облачни изчисления /из-
числителен облак: облачен доставчик, клиент и приложение.

Oблачен изчислителен счетоводен софтуер/Cloud Computing 
Accounting Software/ - Счетоводен софтуер, който се хоства 
на отдалечени сървъри в облачната инфраструктура. Пред-
лага счетоводни възможности за бизнеса във всички обла-
сти - подобен на SaaS (софтуер като услуга) бизнес модел. 
данните се изпращат в “облака”, където се обработват и връ-
щат на потребителя. всички функции на приложението се из-
вършват извън компютъра на потребителя.
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Облак/Cloud - Синоними; изчислителен облак; компютърен 
облак. в иКТ, компютърният облак представлява група от 
сървъри, свързани в система, в която компютрите, които из-
вършват изчислителни ресурси са физически отделени от 
мрежата за съхранение на данни. Компютърните облаци имат 
редица предимства в сравнение с отделните компютри, при 
производството и доставянето на технологични услуги. едно 
от тях е динамичното увеличаване на ресурсите, тоест въз-
можността, за дадена облачна компютърна инстанция (обла-
чен сървър) да бъдат отделени, в реално време, повече из-
числителни ресурси (процесорни ядра, памет, пространство 
за съхранение на данни и т.н.), ако наличните се изчерпят, 
поради натоварване и висока консумация.

Oблачен доставчик /Cloud provider/- доставчик на облач-
ни услуги, който предлага на клиентите съхранение на дан-
ни или софтуерни решения, достъпни чрез публична мрежа 
чрез интернет.

Облачна база данни /Cloud database/- База данни, достъпна 
за клиенти на облака и предоставена на потребителите при 
поискване чрез интернет от сървърите на облачния достав-
чик. облачни бази данни могат да използват изчислителни 
облаци, за да се постигне оптимизирана мащабируемост, ви-
сока надеждност, дългосрочно и ефикасно разпределение на 
ресурсите.

Облачна ИКТ инфраструктура, облачни технологии/Cloud 
technologies/ - иКТ инфраструктура, позволяваща отдале-
чен достъп до компютърни ресурси (хардуер, софтуер, бази 
данни, мрежови ресурси) и софтуерни услуги. Сега всички 
популярни интернет ресурси (електронна поща,  социални 
мрежи, споделени ресурси) са облачни услуги и това е рабо-
тещ модел, който вече следват фирмите, бизнеса, правител-
ствата и образователни и научни институции.

Облачна миграция/пренос /Cloud migration/- Процесът на 
пренос (миграция) на всички или част от данните, прило-
женията и услугите на фирмата от собствени помещения на 
място към облачната инфраструктура, където информацията 
може да бъде предоставена по интернет и по заявка.
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Облачна операционна система /Cloud operating system (OS)/- 
операционна система, инсталирана в облачната инфраструк-
тура и предоставена на клиентите. Предназначена за облач-
ни изчисления.

Облачни изчисления /Cloud computing/- изчисления, които 
разчитат на споделяне на компютърни ресурси, за да работят 
с приложенията. в иКТ, думата „облак” се използва като ме-
тафора за “обработка в интернет”, така изчислителни облаци 
означават “вид интернет-базирани компютри”, където и раз-
лични услуги - като например сървъри, съхранение и прило-
жения - са доставени на компютрите и устройствата на фир-
мата през интернет.Тип изчислителна инфраструктура, която 
разчита на споделяне на компютърни ресурси, а не на локал-
ни сървъри, за да работят с приложенията. Целта на изчисли-
телните облаци е да използват традиционните супер компю-
три, или високо- производителни компютърни мощности, за 
извършване на трилиони изчисления в секунда, за потреби-
телски-ориентирани приложения, като например финансови 
портфейли, доставяне на персонализирана информация или 
големи и сложни компютърни игри.

Облачни хостинг услуги /Cloud server hosting/- облачни 
хостинг услуги се предоставят от облачни доставчици и са на 
разположение на клиентите по заявка чрез интернет. вмес-
то да се осигурява от един единствен сървър или виртуален 
сървър, облачните хостинг услуги се предоставят от множе-
ство свързани сървъри, които съставят облака (т.н. клъстери) 
и определят високоефективна изчислителна мощност.

Облачно архивиране /Cloud backup/- архивирането на дан-
ни към отдалечен облачен доставчик. Като форма на съхра-
нение в облака облачното архивиране на данни се запазва/
резервира и е достъпно от множество разпределени и свър-
зани ресурси, които съставят  облака.

Облачно приложениe /Cloud Application/- Софтуерно при-
ложение, което никога не се инсталира на компютър в локал-
на мрежа, а е инсталирано на облачна инфраструктура и е 
достъпно за клиентите само чрез интернет.

Облачно тестване /Cloud testing/- Тестване за производи-
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телност и използваемост на приложенията и услугите, пре-
доставяни от изчислителни облаци - особено възможността 
за достъп до тези услуги - с цел да се гарантира оптимална 
производителност и непрекъснатост при широк диапазон от 
условия.

Памет като услуга /Storage as a Service (STaaS)/- Това е биз-
нес модел, при който фирмата решава да наеме инфраструк-
тура с памет от друга фирма (hosted storage), за да съхраня-
ва свои данни.Малки и средни фирми чести използват този 
модел, за да управляват своите архиви и бекъпи на своите 
данни.

Платформа като услуга /Platform as a service (PaaS)/- При 
този модел потребителят наема както инфраструктурата, така 
и софтуерните приложения, работещи в облака, за да създа-
ва собствени приложения. Платформа, върху която клиен-
тите могат да разработват и управляват своите приложения. 
доставчикът на облачната услуга осигурява изчислителната 
платформа, включваща операционната система, средата за 
изпълнение на програмния език, базата данни и сървъри. По-
требителите  могат да инсталират или разработят  собстве-
ни софтуерни решения на облака, без да се интересуват от 
цената на закупуването и поддържането на хардуера и опе-
рационните системи. основните ресурси могат да се проме-
нят, скалират автоматично, за да отговорят на нарастването 
на нуждите на софтуера и така потребителят не трябва да го 
прави ръчно.

Поддръжка на облачните услуги - 1./Call Center/-Специали-
зирана процедура на облачния доставчик за подпомагане на 
клиентите както за възникнали проблеми, така и за отговор 
на технически въпроси с директна връзка с служители на об-
лачни доставчик за изясняване на въпроси и получаване на 
съвети. 2./Help Desk/ Специализирана процедура на облачния 
доставчик за подпомагане на клиентите както за възникнали 
проблеми, така и за отговор на технически въпроси; 3./Ticket 
System/- Специализирана подсистема в портала на облачния 
доставчик с възможност за клиентите да информират за про-
блеми в използването на облачните услуги с възможност за 
проследяване на статуса на проблема (ticket).
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Предоставяне на облак /Cloud provisioning/- развитието на 
стратегиите за облачни изчисления на фирмите, които обик-
новено включват първо избор кои приложения и услуги ще 
пребивават в публичния облак и кои ще останат локано зад 
защитна стена или в частния облак. Предоставянето на об-
лака предполага разработването на специфични процеси и 
процедури за взаимодействие с облачните приложения и ус-
лугите в облака, както и мониторинг на правата за достъп и 
използването на ресурсите.

Преносимост на облака /Cloud portability/- Способността за 
прехвърляне (мигриране) на приложенията и свързаните с тях 
данни между един облачен доставчик и друг доставчик и / или 
между публичните и частните облачни среди.

Препродажба на облачни услуги /Cloud computing reseller/- 
Фирма/компания, която закупува хостинг услуги от достав-
чик на облачни услуги и след това ги предлага/продава на 
своите собствени клиенти.

Публичен облак/Public cloud/- 1.Публичният облак e облач-
на инфраструктура, подготвена за използване от широк кръг 
клиенти за различни бизнес цели.
2. Публична облачна инфраструктура се предлага свободно 
чрез интернет достъп (специализирани портали) до софтуер-
ни приложения при поискване от всички отделния потребител 
е публично достъпна, а дефинира възможността за ползване 
ресурсите на облачната технология от всеки регистриран по-
требител. Публичният облак осигурява гъвкав и икономичен 
начин за ползване на IT решения. Терминът публичен не оз-
начава, че информацията на отделния потребител е публично 
достъпна, а дефинира възможността за ползване ресурсите на 
облачната технология от всеки регистриран потребител.

Решения за облачно архивиране /Cloud archive solutions/- 
Тези решения дават възможност на фирми или физически 
лица да съхраняват надеждно своите данни или компютърни 
файлове в интернет с помощта на доставчик на облачни ус-
луги за съхранение с висока степен на защита и контролиран 
достъп, а не съхраняване на данни на локално ниво на физи-
чески диск.
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Сигурност като услуга /Security as a Service (SECaaS)/- Ус-
луга, предоставена от външна компания, която управлява си-
гурността на клиентските продукти и услуги във всички аспе-
кти. най-обикновен пример за такава услуга е антивирусната 
програма, която клиентът използва през интернет.

Сигурност на облачните услуги /Cloud security/- отнася се 
до сигурността и надеждността на предоставените облачни 
услуги в три аспекта: възможността за пробив в сигурността 
на облака; Постоянството на атаката и нейната продължител-
ност; нивото на адекватност на защитните средства за пре-
дотвратяване на пробив;

Софтуер като услуга /Software as a Service (SaaS)/-1.Пред-
ставлява модел, при който клиентите не закупуват софтуерни 
лицензи, а плащат абонамент за ползване на желания про-
дукт. в повечето случаи не се инсталират допълнителни при-
ложения, а се използва вградената услуга Remote Desktop 
Service в операционната система.
2. Модел, при който потребителите на облачната услуга пла-
щат за използването на определено софтуерно приложение 
и бази от данни. облачните доставчици осигуряват поддръж-
ката на инфраструктурата и платформата, върху които работи 
приложението. Това включва осигуряване на сигурност, дос-
тъпност и представяне. известен е като софтуер по заявка. 
При този модел доставчиците на облачни услуги инсталират 
и управляват софтуера върху своята облачна инфраструкту-
ра и потребителите го използват през интернет.

Споделено дисково пространство /Disk sharing/- Специфич-
на платформа за споделяне на информация между потреби-
телите на услугата. известна е като „Sync and Share Platform 
as a Service“. Създадена както за лични, така и бизнес цели. С 
нея клиентите могат бързо, лесно и сигурно да съхраняват и 
споделят своите данни.

Създаване на виртуална машина /Virtual machine provisioning/- 
Специфичен процес за създаване (провизиране) на виртуална 
машина с определени параметри и характеристики по желание 
на клиента.
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Съхранение на данни онлайн в облака /Cloud storage/- Съх-
ранение на данни онлайн в облака, където данни на фирмата 
се съхраняват в определена структура (дискова памет) и са 
достъпни от множество разпределени и свързани ресурси, 
които съставят облака.

Тестова среда като услуга /Test environment as a Service 
(TEaaS)/- облакът предоставя на клиентите тестова среда с 
определени характеристики веднага и изчислителни мощно-
сти, които те искат да използват в момента.

Управление на облака /Cloud management/- Средства/при-
ложения за оптимална работа и ефективен мониторинг на 
приложения, данните и услугите в облака. инструментите за 
облачно управление помагат за осигуряването на оптимална 
работа на изчислителните облачно - базирани ресурси на ком-
панията и взаимодействието им с клиентите и другите услуги.

Управление на облачни приложения за платформи /Cloud 
Application Management for Platforms (CAMP)/- Средство/
приложение, предназначено да улесни управлението на при-
ложенията, включително синхронизиране и внедряване в 
публични и частни облачни изчислителни платформи.

Хибриден облак/Hybrid cloud/- 1. Хибриден облак е инфра-
структурна облачна услуга, която дава възможност на клиен-
та да разшири функционалността на вътрешния си “Частен 
облак” и да направи възможно част от услугите и функциите 
му да бъдат отворени за публично използване чрез интер-
нет. Това става в рамките на един и същ облачен сървър, без 
да се налага да се закупува и администрира допълнителни 
компютърни инстанции и без да е необходима допълнител-
на квалификация. 2. Хибридният облак е инфраструктура, 
която представлява композиция от две или повече различ-
ни облачни инфраструктури (частни, публични), които имат 
уникални обекти, но са свързани помежду си със стандартни 
или собствени технологии, които позволяват пренасянето на 
данни или приложения между отделните компоненти.

Частен облак/Private cloud/- 1.Частен облак е термин, с кой-
то се обозначава затворена за външния свят компютърна сис-
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тема/инстанция и облачна услуга, която работи върху инфра-
структурата на определен компютърен облак, предоставен от 
доставчик на облачни услуги. Частен означава, че съответната 
компютърна система/инстанция е предназначена за вътрешно 
фирмена, лична или друг вид частна употреба и по дефиниция 
не е достъпна чрез интернет за масовите потребители (освен 
по начини указани от клиента, например чрез VPN или други 
правила за ограничен достъп).
2.Частният облак е облачна инфраструктура, подготвена за из-
ползване изключително от дадена фирма и различни групи по-
требители в нея – например различни бизнес подразделения.

3.Модул 3 – Защита и поверителност на данните

3.1. Цели на обучението

във време конкуренция и агресивно търсене на пазари, голя-
ма цел за киберпрестъпниците  представлява корпоративна 
информация, свързана с ценова политика, търговска дейност, 
договорни отношения, тръжна дейност, резултати от изслед-
вания, нови разработки и др. Поради тази причина защитата 
на информация от трябва да е обект на внимание на собстве-
ниците на компании.

осигуряването на надеждна защита срещу кибертерористич-
ните атаки е свързано с използването на различни техники и 
технологии като криптография, стеганография, защитни сте-
ни (firewalls) и др. Прилагането на тези техники и технологии, 
както и разработването на методики за защита са в основата 
на разработване на правилните стратегии за защита в усло-
вия на кибератаки.

от обучаемите представители на МСП за всяко ниво по „За-
щита и поверителност на данните” се очаква да постигнат оп-
ределени нива на усвояване и разбиране на съдържанието.

 За първо ниво:

След завършване на обучението обучаваният трябва да при-
добие базови познания за това какво представлява мрежо-
вата и информационна сигурност, да е запознат с основните 
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видове заплахи, нормативната база и стандартите за упра-
вление на информационната сигурност, начините и методите 
за защита на данните, какво представлява идентификация и 
автентикация, основи на криптографията, необходимостта от 
направа на резервни копия и понятие за общия регламент за 
защита на данните.

 За второ ниво:

След завършване на обучението обучаваният трябва да по-
знава заплахите за компютърните системи и мрежи поради 
неправилно проектиране, грешки при работа със системата и 
преднамерени действия на хакери, кракери и фийкъри, вред-
ните програми, видове и класификация, фишинг атаки, нор-
мативната база и стандарт 27001, Физическа иТ сигурност и 
злонамерените заплахи свързани с нея, биометрични мето-
ди за идентификация и автентикация, основните принципи 
на криптографията и симетрични и асиметрични алгоритми, 
необходимостта от архивиране и възстановяване на бизнес 
информация и прилагането на общия регламент за защита на 
данните.

 За трето ниво:

След завършване на обучението обучаваният трябва да умее 
да дефинира проблеми на сигурността в интернет, DoS и 
DDoS атаки, да познава добре Криптиращи вируси рансму-
ер и защита от тях, да прилага успешни практики за защита 
от социално инженерство, да подготви организацията си са 
сертификация по  ISO 27001, да има задълбочени познания за 
Система за откриване на проникване и какво представлява 
информационния център, автентикацията с Керберос, PKI и 
цифрови сертификати, iSCSI SAN технологията и RAID техно-
логията, да умее да борави с общия регламент за защита на 
данните.

3.2 Учебна програма /приложен файл/
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Учебна програма за развитие на 
дигитални умения у заетите в МСП

Модул 3 „Защита и поверителност на данните“

I.  Цели на обучението по модул „Защита и поверителност 
на данните“:

 1. За първо ниво:
 n След завършване на обучението обучаваният тряб-
ва да придобие базови познания за това какво представля-
ва мрежовата и информационна сигурност, да е запознат с 
основните видове заплахи, нормативната база и стандартите 
за управление на информационната сигурност, начините и 
методите за защита на данните, какво представлява иденти-
фикация и автентикация, основи на криптографията, необхо-
димостта от направа на резервни копия и понятие за общия 
регламент за защита на данните. 

 2. За второ ниво:
	 n След завършване на обучението обучаваният трябва да 
познава заплахите за компютърните системи и мрежи поради 
неправилно проектиране, грешки при работа със системата и 
преднамерени действия на хакери, кракери и фийкъри, вред-
ните програми, видове и класификация, фишинг атаки, нор-
мативната база и стандарт 27001, Физическа иТ сигурност и 
злонамерените заплахи свързани с нея, биометрични мето-
ди за идентификация и автентикация, основните принципи 
на криптографията и симетрични и асиметрични алгоритми, 
необходимостта от архивиране и възстановяване на бизнес 
информация и прилагането на общия регламент за защита на 
данните.

 3. За трето ниво:
	 n След завършване на обучението обучаваният трябва да 
умее да дефинира проблеми на сигурността в интернет, DoS 
и DDoS атаки, да познава добре Криптиращи вируси рансму-
ер и защита от тях, да прилага успешни практики за защита 
от социално инженерство, да подготви организацията си са 
сертификация по  ISO 27001, да има задълбочени познания за 
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Система за откриване на проникване и какво представлява 
информационния център, автентикацията с Керберос, PKI и 
цифрови сертификати, iSCSI SAN технологията и RAID техно-
логията, да умее да борави с общия регламент за защита на 
данните.

II. Вид на обучението: Неформално, с три нива на компетент-
ности.

III. Форма на обучение – смесена: смесена: 1) Присъствено 
обучение. 2) онлайн обучение. 3) Менторство и консулта-
ции.

IV. Методи на преподаване.
1) При обучението лице в лице: 
- Лекции.
- дискусии.
- индивидуални и групови упражнения.

2)  При онлайн обучението: 
- Текстови учебни материали: pdf и презентации.
- речник на термините.
- Линкове към допълнителни образователни ресурси – 

текстови, видео и други.
- Практически („лабораторни“) упражнения.
- онлайн форум за дискусия между обучаемите върху 

учебното съдържание, тестовете и упражненията.
- Често задавани въпроси и отговори от обучителите 

(FAQ).
 - изходящ тест за придобиване на сертификат за съот-

ветното ниво на компетентности.
- Тест за обратна връзка и оценка на обучението от обу-

чаемите.
 
3) При менторството и предоставянето на консултации: 
- Предоставяне на писмена консултация и отговор по 

зададен казус от реалния бизнес на даденото МСП.
- Групово обсъждане на зададените казуси и въпроси от 

реалния бизнес на даденото МСП.

V. Разпределение на учебния материал
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№ Ниво/теми/
съдържание

Форма на 
обучение 

(присъствена 
/ онлайн) Теория Практика Общо

І Първо ниво 8 17 25

1.

Тема „Мрежова и 
информационна 
сигурност“
• Понятия за 
компютърна 
сигурност и защита на 
информацията
• обект за защита на 
информацията
• Концепция за 
компютърна и мрежова 
сигурност.
• Заплахи за 
компютърните системи 
и мрежите. видове.
• Компютърна атака – 

Присъствена 0,5 0,5 1

резултат от атаката и 
средства за атака
• Методи използвани 
от нарушителите 
за получаване на 
информация
• акустичен контрол 
и подслушване на 
разговорите
• Закон за специалните 
разузнавателни 
средства.
• Стандартни подходи 
към компютърната и 
мрежова сигурност - 
пример

онлайн 0,5 0,5 1

Брой учебни часове
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2.

Тема „видове заплахи“
• идентифициране на 
популярните кибер-
заплахи
• Класификация на 
общите кибер заплахи- 
общи понятия за:
• Зловреден софтуер 
– вирус, мрежови 
червеи, троянски коне 
,рансъмуер
• Придобиване на мейл 
акаунт, Придобиване 
на идентификационни 
данни

Присъствена 0,5 0,5 1

• Фишинг, Социално 
инженерство, 
Пренасочване на 
обажданията
• измама
• Как 
киберпрестъпниците 
използват откраднатата 
информация?
• Защита на 
клиентските данни
• Как да реагираме, ако 
установим нарушение 
на данните?
• рапортуване на кибер 
престъпление

онлайн 0,5 0,5 1

3.

Тема „нормативна 
база“
• Противодействие и 
защита. видове защита 
на данните
• етапи при създаване 
на система за 
защита. Система 
за  информационна 
сигурност.

Присъствена 0,5 0,5 1

• Управление на 
информационна 
сигурност (СУиС)
• Понятие за 
стандартите ISO 2700х
• нормативна уредба 
на системата за защита

онлайн 0,5 0,5 1
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4.

Тема „начини и системи 
за защита на данните“
• Защо трябва да 
управляваме риска?
• видове риск и 
управление на риска

Присъствена 0,5 0,5 1

• Проблеми на 
управлението на риска
• рамка и цикъл на 
управление на риска
• Матрица на 
управление на риска

онлайн 0,5 0,5 1

5.

Тема „идентификация и 
автентикация“
• Какво представлява 
понятието достъп до 
ресурси
• идентификация
• автентикация
• автентикационният 
фактор

Присъствена 0,5 0,5 1

• Фактор за 
автентикация
• оторизация
• видове иТ системи 
спрямо идентификация 
и оторизация
• Методи за 
автентикация

онлайн 0,5 0,5 1

6.

Тема „Криптография“
• основни понятия на 
криптографска защита
• Компоненти на 
криптографията

Присъствена 0,5 0,5 1

• Класификация 
на алгоритмите и 
Симетрични алгоритми

онлайн 0,5 0,5 1

7.

Тема „резервни копия 
и възстановяване на 
данните“
• архивиране.
• Компресиране.

Присъствена 0,5 0,5 1

• Програми и процес 
за архивиране и 
разархивиране
• работа с WinRar

онлайн 0,5 0,5 1
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8.

Тема „регламент на еС 
2016/679 влизащ в сила 
от 25 май 2018г“
• обхват и приложение 
на общия регламент 
за защита на личните 
данни
• Ключовите промени с 
влизането му в сила
• основните положени 
на GDPR

Присъствена 0,5 0,5 1

• Права на 
притежателите на 
лични данни
• Право да информиран
• Право на достъп
• Право да бъде 
забравен
• Задължения на 
администраторите на 
лични данни

онлайн 0,5 0,5 1

9. обсъждане на реални 
казуси на Присъствена 0 9 9

МСП, участващи в 
обучението. онлайн 0 0 0

ІІ Второ ниво 8 17 25

1.

Тема „Мрежова и 
информационна 
сигурност“
• Заплахи за 
компютърните 
системи и мрежи 
поради неправилно 
проектиране и грешки 
при работа със 
системата
• излъчвания, Средно 
време за отказ, Методи 
за унищожаване на 
файлове
• Заплахи поради 
преднамерени действия 
на нарушители и 
възложители

Присъствена 0,5 0,5 1
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• Хакери, кракери, 
фийкъри, Спамари
• интернет портове и 
протоколи
• Заплахи поради 
неоторизиран достъп 
чрез пароли
• Първа линия на 
отбрана срещу 
нарушителите
• дължина на паролата, 
подслушване на 
първите пакети,
• Спуфинг

онлайн 0,5 0,5 1

2.

Тема „видове заплахи“
• вредни програми, 
видове  и 
класификация
• Логически бомби, 
задна врата
• Троянски кон, червеи, 
бактерии
• Признаци за зараза

Присъствена 0,5 0,5 1

• Стадии на вирусите
• Фишинг атаки
• Мейл фишинг
• Спеар фишинг,
• китолов, 
компрометиран мейл
• Клонинг фишинг
• Гласов фишинг

онлайн 0,5 0,5 1

3.

Тема „нормативна 
база“
• Политика на 
сигурност - дефиниция
• Понятието “стандарт”
• ISO 17799
• ISO 27001
• етапи на изграждане 
и внедряване на СУиС

Присъствена 0,5 0,5 1

• Приложение на 
стандарта
• Статистика за 
въведени стандарти по 
света
• Планове и нови 
проекти за стандарти

онлайн 0,5 0,5 1
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4.

Тема „начини и системи 
за защита на данните“
• дефиниция на 
физическа иТ 
сигурност
• Компоненти на

Присъствена 0,5 0,5 1

информационната 
сигурност.
• Злонамерените 
заплахи свързани 
с физическа иТ 
сигурност

онлайн 0,5 0,5 1

5.

Тема "идентификация и 
автентикация"
• дефиниция на 
биометрия
• Биометричен шаблон
• Биометрична система
• Биометрични методи 
за разпознаване и 
идентификация

Присъствена 0,5 0,5 1

• Пръстов отпечатък
• идентификация чрез 
лице
• идентификация чрез 
ирис
• идентификация чрез 
глас
• идентификация чрез 
подпис

онлайн 0,5 0,5 1

6.

Тема "Криптография"
• субституция и 
транспозиция
• основни принципи на 
криптографията
• Симетрични 
алгоритми

Присъствена 0,5 0,5 1

• верига на фейстел
• Блокови шифри
• асиметрични 
алгоритми
• RSA
• Хеш функции
• Цифрови подписи 

онлайн 0,5 0,5 1
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7.

Тема "резервни копия 
и възстановяване на 
данните"
• необходимост 
от архивиране и 
възстановяване на 
бизнес информация.
• Технически причини, 
които могат да доведат 

Присъствена 0,5 0,5 1

до разрушаване на 
информацията.
• Технологията RAID
• Приложни програми 
и инструменти 
за архивиране и 
възстановяване
• Типове на архивиране

онлайн 0,5 0,5 1

8.

Тема "регламент на еС 
2016/679 влизащ в сила 
от 25 май 2018г"
• въздействието на 
GDPR върху вашия 
бизнес
• Права на 
притежателите на 
лични данни
• Право да информиран
• Право на достъп
• Право да бъде 
забравен 

Присъствена 0,5 0,5 1

• Задължения на 
администраторите на 
лични данни
• Санкции и 
отговорност за вреди
• оценка на 
съответствие с 
регламента
• Управление на риска 
от трети страни

онлайн 0,5 0,5 1

9. обсъждане на реални 
казуси на МСП, Присъствена 0 9 9

участващи в 
обучението. онлайн 0 0 0

ІІІ Трето ниво 8 17 25
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1.

Тема „Мрежова и 
информационна 
сигурност“
• Проблеми на 
сигурността в интернет
• Локален и мрежови 
адрес, DNS
• TSP/IP и UDP 
протокол
• Мрежови атаки

Присъствена 0,5 0,5 1

• анализ на мрежовия 
трафик, фалшив ARP 
сървър, фалшив DNS 
сървър, лъжлив рутер, 
hijacking
• DoS и DDoS атаки
• атаки срещу уеб 
трафика
• атаки срещу 
електронната поща

онлайн 0,5 0,5 1

2.

Тема „видове заплахи“
• Криптиращи вируси 
рансмуер и защита от 
тях
• Социално 
инженерство
• Провеждане на атаки 
от типа социално 
инженерство

Присъствена 0,5 0,5 1

• Подход за социално 
инженерство
• Примери за социално 
инженерство
• Ловуване и обработка
• имейл от приятел
• Примамливи 
предложения

онлайн 0,5 0,5 1

3.

Тема „нормативна 
база“
• ISO 27000 – фамилия 
от стандарти Структура 
на стандарта
ISO 27000 приложими 
стандарти
• ISO 27001 
сертификация Подход 
към сертификацията 
Процес на одит

Присъствена 0,5 0,5 1
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• Ползи от 
сертификацията
• Сигурност в облака 
Споделена сигурност 
Сертификация на 
доставчици

онлайн 0,5 0,5 1

4.

Тема „начини и системи 
за защита на данните“
• Система за откриване 
на проникване
• Хост базирани 
системи
• Мрежови системи
• Хибридни системи
• Хънипотс
• Пасивно активни 
системи 

Присъствена 0,5 0,5 1

• информационен 
център
• основни компоненти
• електрическа 
консумация
• Стратегии за локация
• Слоест защитен модел
• изграждане на 
информационен център

онлайн 0,5 0,5 1

5.

Тема „идентификация и 
автентикация“
• достъп до ресурси
• Какви са условията 
за гарантиране на 
сигурността
• Конфиденциалност на 
информацията
• интегритет на 
информацията
• двустранна 
автентикация
• невъзможност за 
отричане

Присъствена 0,5 0,5 1
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• Проблемът с 
транспортиране на 
пароли
• необходимост 
от еднократна 
автентикация
• автентикацията с 
Керберос
• Пример за сигурен 
достъп до ресурси 
на разпръсната 
инфраструктура.

онлайн 0,5 0,5 1

6.
Тема „Криптография“
• PKI
• Цифрови 

Присъствена 0,5 0,5 1

сертификати
• Смарт карти
• SSL/TLS сертификати

онлайн 0,5 0,5 1

7.

Тема „резервни копия 
и възстановяване на 
данните“
• iSCSI SAN 
ТеХноЛоГиЯТа .
• Технически причини, 
които могат да доведат 
до разрушаване на 
информацията. 

Присъствена 0,5 0,5 1

• Технологията RAID
• Приложни програми 
и инструменти 
за архивиране и 
възстановяване
• Типове на архивиране

онлайн 0,5 0,5 1

8.

Тема „регламент на еС 
2016/679 влизащ в сила 
от 25 май 2018г“
• въздействието на 
GDPR върху вашия 
бизнес
• Права на 
притежателите на 
лични данни
• Право да информиран
• Право на достъп
• Право да бъде 
забравен 

Присъствена 0,5 0,5 1
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• Задължения на 
администраторите на 
лични данни
• Санкции и 
отговорност за вреди
• оценка на 
съответствие с 
регламента
• Управление на риска 
от трети страни

онлайн 0,5 0,5 1

9. обсъждане на реални 
казуси на МСП, Присъствена 0 9 9

участващи в 
обучението. онлайн 0 0 0

3.3. Методология за модул 3 „Защита и поверителност на 
данните” в 4 стъпки

обучители/ представителите на регионалните библиотеки 
да започнат с обосновка на необходимостта от въвеждане 
на мерки свързани със защитата и поверителността на ин-
формационните активи на конкретната организация. Следва 
идентификация на основните аспекти на защитата на данни-
те. След получаване на картината за уязвимостите в конкрет-
ната организация се предлага да се пристъпи към задълбоче-
но разглеждане на мерките за информационна сигурност на 
организацията – свързана с човешкия фактор, технологичния 
аспект, както и политиките на самата организация свързани с 
управлението на риска и информационната сигурност. Пред-
лага се обзора да завърши конкретно с анализ на оценката 
на конкретното МСП за съответствие с общия регламент за 
защита на личните данни.

А. Представяне на необходимостта от  въвеждане на мер-
ки за защита поверителността на данните на една органи-
зация

Представя се необходимостта от предприемане на адекват-
ни мерки за защита на информацията. Поддържането на иТ 
системите в безопасност и сигурност може да бъде сложна 
задача и изисква време, ресурси и специализирани знания. 
особено внимание трябва да се обърне на тези предприя-
тия, които обработват лични данни. Те са длъжни да осигурят 
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подходящо ниво на сигурност и защита на личните данни, ко-
ито обработват.

Глобалната мрежа, световните информационни и комуника-
ционни системи могат да се разглеждат като ново поле за 
водене на бойни действия, за което разстоянията и место-
нахождението са без значение.  През последните години се 
наблюдава тенденция на увеличаване на броя и разнообра-
зието на констатираните кибератаки като обхват, използвани 
технологии и преследвани цели . Кибертероризмът  може да 
се разглежда като сливане на тероризъм и киберпростран-
ството, което обхваща незаконни атаки срещу компютри, 
мрежи и поддържаната информация в тях, проведени с цел 
заплаха и насилие на ниво организация или отделни индиви-
ди, преследвайки икономически или социални цели и инте-
реси. 

Целта на кибератаките и пораженията, които могат да бъдат 
причинени, варират в широки граници и са обект на изслед-
ване, анализ и класифициране на много организации с цел 
осигуряване на превантивни и сигурни мерки за защита. За 
съжаление може да се каже, че в повечето случаи кибера-
таките изпреварват киберзащитата или с други думи, кибе-
ратаките са възможни поради пропуски в процеса на разра-
ботване на информационните и комуникационни системи, на 
системния и приложен софтуер, а също така и поради недос-
татъци в системата на киберзащита. 

В. Идентифициране на аспектите на защитата и поверител-
ността на данните:

Мерките, които се взимат за да се осигури защита срещу посе-
гателствата за достъп до поверителна информация включват:

 - защита от нерегламентиран достъп и кражби на конфи-
денциална и класифицирана информация, 

 - предотвратяване на опити за промяна на съществуващи 
данни и информация, 

 - ограничаване на загубата на информация, в резултат на 
преднамерени и случайни човешки грешки, 

 - формиране на култура за безопасна работа с информа-
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ционни и комуникационни системи, 

 - защита при използване на електронна поща и съвремен-
ни средства за комуникация – Facebook, Skype и др.

обучителите/Представителите на регионалните библиоте-
ки е необходимо да проведат интервю с представителите на 
МСП за техния опит по отношение на последствията от не-
регламентиран достъп и кражба на поверителна за тяхната 
организация информация, какво би станало в случай че част 
от данните на организацията биват променени, до какво може 
да доведе човешката грешка, какви са текущите стъпките, ко-
ито организацията прави за защита на електронната поща и 
използване на социални мрежи, по какъв начин е осъществе-
на технологичната и физическа сигурност на организацията.  

Като резултат от стъпка В обучителят/представителят на ре-
гионалната библиотека трябва да изготви формален резултат 
(във формат по желание), съдържащ  отговорите на всички 
горепосочени въпроси, допълнения и уточнения.

С. Разглеждане на основните фактори за осигуряване на 
поверителност на данните на конкретното  МСП

на базата на формалния резултат от стъпка В обучителят/
представителят на регионалната библиотека идентифици-
ра възможните пропуски в осигуряването на сигурността 
на конкретното предприятие в аспекта на човешкия фактор, 
технологичен фактор и съответствие с политики за информа-
ционна сигурност и текущото законодателство.

Човешкият фактор играе съществена роля в процеса за оси-
гуряване на сигурността на информационно-комуникацион-
ните системи. Този фактор е зависим както от морално-етич-
ните характеристики на отделната личност, така и от нивото 
на неговата подготовка. Човешкият фактор е пряко свързан и 
с процеса на създаване на организация за опазване на чувст-
вителна и конфиденциална информация. достъпът до обра-
ботваните и съхраняваните информация и данни трябва да е 
съобразен с изискванията на Закона за класифицирана ин-
формация, а именно – необходимост да се знае.

Трябва да се предвидят и изпълняват мерки за архивиране 
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и съхраняване на данните, с цел тяхното бързо и надеждно 
възстановяване в случаи на кибератаки или след възникнали 
сривове, а също така е необходимо да сe алгоритмизират и 
документират процедурите за възстановяване.

За определянето на ролята на човешкия фактор в осигуря-
ване на цялостна защита и поверителност на данните в една 
организация, представителят на регионалните библиотеки 
ползва знанията от Модул 3, ниво 1-3 Част 2. видове заплахи, 
както и ниво 1-3 Част 5. идентификация и автентикация

Техническите средства са свързани главно с хардуерна и 
софтуерна защита на информационните и комуникационни 
системи и могат да се обобщят по следния начин:

 - Средства за физическо осигуряване на компютърните 
системи срещу кражба, несанкциониран достъп и некорект-
но използване.

 - Средства за контрол на достъпа (защитни стени, пароли, 
използване на биометрични данни).

 - Средства за превенция/откриване на непозволени про-
никвания (Network Intrusion Prevention Systems – NIPS и 
Network Intrusion Detection Systems – NIDS).

 - Средства за кодиране (системи за PKI и частни ключове).

 - Средства за автентификация (цифрови сертификати, 
маркери, електронни подписи).

 - Средства за защита от въздействие на електромагнитни 
смущения и импулси (EMI/RFI екраниране).

 - Средства за контрол на мрежата – използване на подходящ 
софтуер и хардуер (скенери, снифери, Profilers, Honeypots, 
Shunts).

За определянето на ролята на техническите средства в оси-
гуряване на цялостна защита и поверителност на данните в 
една организация, представителят на регионалните библио-
теки ползва знанията от Модул 3, ниво1- 3 Част 1. Мрежова и 
информационна сигурност, ниво 1 -3, Част 6. Криптография, 
ниво 1 -3, Част 7. резервни копия и възстановяване на данни-
те, Част 5. идентификация и автентикация, ниво 2-3 Част 4. 
начини и системи за защита на данните
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Осигуряване на политики:

управление на риска – За да е възможно да се установи как-
ва степен на сигурност е необходима точно за конкретния 
бизнес бизнес, е необходима оценка на рисковете на дадена 
организация. Трябва да се анализират всички процеси и да 
се помисли колко ценна, чувствителна или поверителна е ин-
формацията и каква щета или дискомфорт може да бъде при-
чинено в случай на  нарушение на сигурността. С ясна пред-
става за рисковете може да се изберат мерките за сигурност, 
които са подходящи за конкретния бизнес. Следващата стъп-
ка е да се реализират в действие. или по-подробно казано:
Когато говорим за идентификация на риск за дадена орга-
низация използваме следното определение за риск :”рискът 
е вероятността даден източник на заплаха да причини оп-
ределена потенциална уязвимост и произтичащото от него 
въздействие върху организацията”. Техниката, при която да-
дена организация идентифицира, анализира  и контролира 
рисковете за своите активи или цели се нарича управление 
на риска. Като основните елементи на риска са несигурен 
резултат и възможност за загуба

Планът за управление на риска е официалната процедура, в 
която са взети предвид заплахите за конкретната организа-
ция и са взети надеждни мерки за приспособяване на про-
грамата  за сигурност към нейните нужди.

За определянето на ролята на управлението на риска а в оси-
гуряване на цялостна защита и поверителност на данните в 
една организация, обучителят/представителят на регионал-
ните библиотеки ползва знанията от Модул 3, ниво 1 Част 4. 
начини и системи за защита на данните

Системата за управление на информационна сигурност - Сис-
темата за управление на информационна сигурност (СУиС 
-Information security management system -ISMS) има за цел да 
гарантира конфиденциалността и интегритета на информа-
ционните активи на организацията, да осигури управляван и 
надежден достъп до тях и да оптимизира използването на ре-
сурси по съхраняването им.

За определянето на ролята на ISO стандартите за осигуря-
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ване на цялостна защита и поверителност на данните в една 
организация, както и в облачните услуги представителят на 
регионалните библиотеки ползва знанията от Модул 3, ниво 
1-3 Част 3. нормативна база

D. Оценка на МСП за съответствие с Общия регламент за 
защита на личните данни: 

необходимо е като част от цялостната политика за сигурност 
и защита на данните да се обследва съответствието на кон-
кретното предприятие със закона. 

General Data Protection Regulation (или общ регламент от-
носно защитата на данните) засяга всяка организация в еС, 
която съхранява лични данни, както и всеки един бизнес в 
рамките на еС. изискванията са комплексни, а глобите за не-
спазването им – високи (до 4% от общия оборот на организа-
цията или до 20 млн. евро). 

При определяне на съответствието на организацията със за-
кона, обучителят/представителят на регионалните библиоте-
ки е необходимо да провери за наличието на:

 • Управленска структура;
 • Преглед и класификация на личните данни;
 • Политики за неприкосновеност на данните;
 • Прилагане на защитата при обработката;
 • Програма за обучение;
 • Управление на риска за информационната сигурност;
 • Управление на риска от трети страни;
 • Уведомления при пробив в системата;
 • Поддържане процедури за запитвания и жалби;
 • Мониторинг за нови оперативни практики;
 • Програма за управление на нарушенията;
 • Мониторинг на процедурите за обработване;
 • Следене на външни критерии

За определянето на съответствието на конкретно МСП с об-
щия регламент за защита на личните данни обучителят/пред-
ставителят на регионалните библиотеки ползва знанията от 
Модул 3, ниво 1-3 Част 7. нормативна база регламент на еС 
2016/679 влизащ в сила от 25 май 2018г
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3.4. Често използвани термини и съкращения

Access control - контрол на достъпа

Adware -програми, инсталирани тайно от друг софтуер на 
клиентския компютър и генериращи изскачащи прозорци с 
реклами

AES (Advanced Encryption Standard) - симетричен алгоритъм 
за криптиране. използва ключове с дължина 128, 192 и 256 
бита

Backup - архивиране на информация

Clickjacking - кликджекинг - техника, при която уеб потреби-
тел е заблуждаван с това, че отваря хиперлинк, който води до 
съдържание, което потребителят не е очаквал и не отговаря 
на това, което е приел първоначално

Socket -  портът и интернет адресът съвместно образуват 
сокет

Data center - Център за данни

Daily backup - ежедневно архивиране

DES (Data Encryption Standard)- Симетричен алгоритъм за 
криптиране. използва ключ с дължина 56 бита.

Decryption – декриптиране

DES (Data Encryption Standard) - Симетричен алгоритъм за 
криптиране. използва ключ с дължина 56 бита

Differential backup - диференциално архивиране

Disaster recovery center - Център при бедствия и аварии

DMZ - демилитаризираната зона е физическа или логическа 
подмрежа, която съдържа и излага външно ориентираните 
услуги на организацията

DNS (Domain Name System) - Мрежово име

DoS - Denial of Service - Мрежова атака “отказ на услуга”

Dumpster Diving/ Потапяне/ – неоторизиран достъп до се-
кретна информация

Encryption- Криптиране

FAT - таблица за разположение на файловете, която пази за-
пис за пистите и секторите, заемани от файла.
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Hailstorm/Градушка/ - разпространение на отровни съоб-
щения

Hijacking- Мрежова атака, при коята се осъществява подмяна 
на един от субектите в TCP съединение в интернет.

Honeypots- в компютърната терминология, хънипот е меха-
низъм за компютърна сигурност, създаден да открива, откло-
нява или по някакъв начин да противодейства на опитите за 
неразрешено използване на информационни системи

Host /Хост/-  се нарича компютър, който е свързан с интер-
нет и ползва информационни ресурси.

HTTPS -Уеб протокол показващ сигурна връзка

IDEA (International Data Encryption Algorithm) - Симетричен 
алгоритъм за криптиране. използва 128 битов ключ

Incremental backup - архивиране с натрупване

Intrusion Detection Systems- Системи за откриване на про-
никване

IP - Мрежови адрес

iSCSI (за Internet Small Computer System Interface)- 
стандарт за свързване при мрежово съхранение /сторидж/, 
което е базиранo на Internet Protocol (IP)

LAN - Локална мрежа

Likejacking/Лайкджекинг/ - техника, която се отнася към 
Facebook - потребител на Фейсбук „харесва“ страница, която 
не е желал умишлено да „хареса“. Това води до публикуване 
на съдържание на неговата лична Фейсбук страница.

Malware - вредно програмно осигуряване е общ термин за 
програми, които умишлено нанасят вреда на компютърните 
системи и мрежи.

MTBF - “средно време за отказ” е предположение колко вре-
ме ще работи твърдият диск, преди с него да стане срив.

Passive Systems - Посивни системи

Phishing - форма на онлайн атака

Ransomware/Рансъмуер/ - Крипто вирус

Redundant data center - Център, който се използва при отпа-
дане на основния изчислителен център
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SAN - Мрежа за съхранение на данни

SSL(Secure Sockets  Layer) - криптографски протокол

Shoulder Surfing - Шпиониране за кражба на лични данни или 
чувствителна финансова информация.

Snowshoeing/Снегоходство/ - разпространение на отровни 
съобщения

Social Engineering - Социално инженерство

Socket - Портът и интернет адресът съвместно образуват 
сокет

Spyware - Това са програми, които са инсталирани тайно на 
клиентския компютър и следят и предават информация за на-
чина на разглеждане на интернет или други данни за клиент-
ския компютър

Transport Layer Security(TLS) - криптографски протокол

TCP/IP Transport Control Protocol (TCP) и Internet Protocol 
(IP) - програмна реализация на съвкупност от правила и ус-
ловия, която реализира обмена на данни между компютрите 
чрез пакетна комутация.

Vishing/Фишинг/ - по телефона. обикновено жертвата полу-
чава повикване с гласово съобщение, прикрито като съоб-
щение от институция

Whaling/Фишинг/- атаката, насочена конкретно към топ ме-
ниджърите на компаниите, се нарича “китолов”

WLAN - интернет – глобална мрежа

Модул 4 – Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество

4.1 Цели на обучението

от обучаемите представители на МСП за всяко ниво по „Без-
опасни онлайн транзакции и сътрудничество” се очаква да 
постигнат определени нива на усвояване и разбиране на съ-
държанието.

 За първо ниво: 

След завършване на обучението обучаваният трябва да при-
добие базови познания около технологията Blockchain и 



73Дигитални умения за малки и средни предприятия в България: 
Учебно помагало за обучители по цифрови компетенции

криптовалутите, да е запознат с принципите на интернет ети-
ка и регламента за защита на личните данни (GDPR), да умее 
да борави с електронни разплащания.

 За второ ниво: 

След завършване на обучението обучаваният трябва да по-
знава видове блоквериги и да прави разлика между центра-
лизирана и разпределена икономика, да борави с криптова-
лутни портфейл, да е запознат с принципите на отчетност при 
съхранение на лични данни, да борави с мобилни портфейли 
и онлайн банкиране.

 За трето ниво: 

След завършване на обучението обучаваният трябва да умее 
да използва децентрализирани приложения, да генерира 
криптовалути, да приема плащания в криптовалути, да е за-
познат с принципите на отчетност за защита на личните данни 
и регистъра на дейностите по обработване на лични данни, 
да борави с цифрови, мобилни портфейли, кредитни карти и 
онлайн банкиране.

4.2. Учебна програма /приложен файл/

Учебна програма за развитие на 
дигитални умения у заетите в МСП

Модул 4 „Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество“

I.  Цели на обучението по модул „Безопасни онлайн тран-
закции и сътрудничество“:

 1. За първо ниво:
 n След завършване на обучението обучаваният трябва 
да придобие базови познания около технологията Blockchain 
и криптовалутите, да е запознат с принципите на интернет 
етика и регламента за защита на личните данни (GDPR), да 
умее да борави с електронни разплащания. 

 2. За второ ниво:
	 n След завършване на обучението обучаваният трябва 
да познава видове блоквериги и да прави разлика между цен-
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трализирана и разпределена икономика, да борави с крипто-
валутни портфейл, да е запознат с принципите на отчетност 
при съхранение на лични данни, да борави с мобилни порт-
фейли и онлайн банкиране.

 3. За трето ниво:
	 n След завършване на обучението обучаваният трябва 
да умее да използва децентрализирани приложения, да гене-
рира криптовалути, да приема плащания в криптовалути, да 
е запознат с принципите на отчетност за защита на личните 
данни и регистъра на дейностите по обработване на лични 
данни, да борави с цифрови, мобилни портфейли, кредитни 
карти и онлайн банкиране.

II. Вид на обучението: Неформално, с три нива на компетент-
ности.

III. Форма на обучение – смесена: смесена: 1) Присъствено 
обучение. 2) онлайн обучение. 3) Менторство и консулта-
ции.

IV. Методи на преподаване.
1) При обучението лице в лице: 
- Лекции.
- дискусии.
- индивидуални и групови упражнения.

2) При онлайн обучението: 
- Текстови учебни материали: pdf и презентации.
- речник на термините.
- Линкове към допълнителни образователни ресурси – 

текстови, видео и други.
- Практически („лабораторни“) упражнения.
- онлайн форум за дискусия между обучаемите върху 

учебното съдържание, тестовете и упражненията.
- Често задавани въпроси и отговори от обучителите 

(FAQ).
- изходящ тест за придобиване на сертификат за съот-

ветното ниво на компетентности.
- Тест за обратна връзка и оценка на обучението от обу-

чаемите.
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3) При менторството и предоставянето на консултации: 
- Предоставяне на писмена консултация и отговор по 

зададен казус от реалния бизнес на даденото МСП.
- Групово обсъждане на зададените казуси и въпроси от 

реалния бизнес на даденото МСП.

V. Разпределение на учебния материал

№ Ниво/теми/
съдържание

Форма на 
обучение 

(присъствена 
/ онлайн) Теория Практика Общо

І Първо ниво 8 17 25

1.

Тема „Технологии 
на разпределените 
регистри и 
криптовалути“
• основи на 

Присъствена 2 1 3

блокверигите
• Криптовалути
• Предимства и 
недостатъци 

онлайн 2 1 3

2. Тема „Защита на 
личните данни“ Присъствена 1 1 2

• общ регламент за 
защита на лични данни 
(GDPR)

онлайн 1 1 2

3.

Тема „Мобилни 
разплащания и онлайн 
банкиране“
• Технологии за 

Присъствена 1 1 2

мобилни и електронни 
разплащания
• онлайн банкиране

онлайн 1 1 2

4. Тема „интернет етика“
• етика и социални Присъствена 0,5 0,5 1

мрежи, филтри, 
copyright онлайн 0,5 0,5 1

5. обсъждане на реални 
казуси на Присъствена 0 9 9

Брой учебни часове
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МСП, участващи в 
обучението. онлайн 0 0 0

ІІ Второ ниво 8 17 25

1.

Тема „Технологии 
на разпределените 
регистри“
1. основи на Blockchain 
технологията
• основи на 
блокверигите
• децентрализация/
разпределена 
икономика
2. Криптовалути
• видове

Присъствена 2 1 3

• Съхранение и крипто-
портфейли
• Предимства и 
недостатъци
3. Умни договори и 
публично финансиране
• общ поглед
• Успешни български 
блокчейн компании 
и примери от 
ежедневието

онлайн 2 1 3

2.

Тема „Защита на 
личните данни“
общ регламент за 
защита на лични данни 
General Data Protection 
Regulation (GDPR)
• Принцип за отчетност
• регистърът на 

Присъствена 1 1 2

дейностите по 
обработването
• длъжностно лице 
по защита на личните 
данни
• Практически въпроси 
и отговори

онлайн 1 1 2

3.

Тема „Мобилни 
разплащания и онлайн 
банкиране“
• Цифрови портфейли

Присъствена 1 1 2



77Дигитални умения за малки и средни предприятия в България: 
Учебно помагало за обучители по цифрови компетенции

• Мобилни портфейли
• Мобилни плащания с 
кредитни карти
•онлайн банкиране

онлайн 1 1 2

4.

Тема „интернет етика“
• етика и социални 
мрежи
• Филтри

Присъствена 0,5 0,5 1

• интернет тролове и 
фалшиви новини
• Права за ползване

онлайн 0,5 0,5 1

5. обсъждане на реални 
казуси на МСП, Присъствена 0 9 9

участващи в 
обучението. онлайн 0 0 0

ІІІ Трето ниво 8 17 25

1.

Тема „Технологии 
на разпределените 
регистри“
4. основи на Blockchain 
технологията
• Какво е блокверига?
• децентрализация/
разпределена 
икономика
• използване на 
децентрализирани 
приложения
5. Криптовалути
• видове
• Съхранение и крипто-
портфейли
• Приемане на 
плащания

Присъствена 2 1 3
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• Борси и търговия
• Генериране на 
криптовалути
• Предимства и 
недостатъци
6. Умни договори и 
публично финансиране
• общ поглед
• Механика на токените
• VCs, IPOs vs. ICOs
• Успешни български 
блокчейн компании 
и примери от 
ежедневието

онлайн 2 1 3

2.

Тема „Защита на 
личните данни“
общ регламент за 
защита на лични данни 
General Data Protection 
Regulation (GDPR)
• Принцип за отчетност
• регистърът на 

Присъствена 1 1 2

дейностите по 
обработването
• длъжностно лице 
по защита на личните 
данни
• Практически въпроси 
и отговори

онлайн 1 1 2

3.

Тема „Мобилни 
разплащания и онлайн 
банкиране“
• Цифрови портфейли
• Мобилни портфейли

Присъствена 1 1 2

• Мобилни плащания с 
кредитни карти
• онлайн банкиране

онлайн 1 1 2

4.

Тема „интернет етика“
• етика и социални 
мрежи
• Филтри

Присъствена 0,5 0,5 1

• интернет тролове и 
фалшиви новини
• Права за ползване

онлайн 0,5 0,5 1

5. обсъждане на реални 
казуси на МСП, Присъствена 0 9 9

участващи в 
обучението. онлайн 0 0 0
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4.3. Методология за Модул 4 „Безопасни онлайн транзакции 
и сътрудничество“ в четири стъпки

обучителите от регионалните библиотеки започват с обо-
сновка на необходимостта от въвеждане на нови механизми 
за извършване на всякакъв вид онлайн транзакции в конкрет-
ната организация. дефинират се различните видове транзак-
ции и се прави разграничение от чисто финансовите тран-
закции.

Представят се нови методи в онлайн разплащането и мобил-
ното банкиране. Засяга се темата за сигурността при извърш-
ването на такива онлайн финансови транзакции.

Следват се описаните по-долу стъпки.

а. Технологии на споделените регистри

Представя се технология на споделените регистри. Същата 
може да бъде използвана, както от бизнеса, така и от държав-
ните администрации с цел осигуряване на абсолютна сигур-
ност на информацията, която се съхранява. Универсалният ѝ 
характер на приложение може да се сравни с този на парите 
като универсална обменна единица.

А.1 Дефиниция на технологията

По своята същност блокчейн технологията представлява де-
централизиран регистър на данни, който е видим за всеки-
го. информацията, качена и съхранявана върху блокчейн, не 
може да бъде изменяна, подправяна, изтривана или разме-
ствана. разликата между блокчейн и традиционните регистри 
се състои в това, че при блокчейн липсва посредник между 
страните, които искат да съхранят информация за сделките 
между тях.

всяка страна в блокчейн притежава копие от целия регистър 
на информация. Това прави подмяната или измененията в да-
нните невъзможни без да бъдат засечени. всяка информаци-
онна единица, част от блокчейна, притежава достоверна дата 
(timestamp) и съдържа информация за страните, извършили 
сделката, и за самата сделкa. Блок-веригата, която е по-пра-
вилно да се нарече разпределена счетоводна книга, в осно-
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вата си, е начин за надеждно и прозрачно съхраняване на 
информация и извършване на предварително програмирани 
операции върху тази информация. По принцип можете да ми-
слите за нея като за супер модерна електронна таблица. Тази 
таблица е технология базирана на принципите на криптогра-
фията. 

А.2 Качества 

върху блокчейн може да се съхранява информация за фи-
нансови сделки, прехвърляне на собственост, удостоверява-
не на създатели на изобретения, произведения на авторското 
право, съхраняване на лични данни, информация от избори и 
др. Цялата тази информация се ползва с абсолютна степен на 
сигурност относно това кога е направен записът на инфор-
мацията, какво е съдържанието, от кого записът е бил отори-
зиран. още повече, поради необходимостта от одобрение на 
записа от всички страни в блокчейн, информацията не може 
да бъде подменена, подправена или изменена чрез запис на 
последващ „блок“, без всички да са го одобрили. веднъж за-
писана, информацията никога не може да бъде изтрита.

А.3 Примери за практическо приложение

дават се примери за практическо приложение:

Bitcoin (биткойн) поставя началото на криптовалутата, като 
същевременно е и своеобразен стандарт за останалите крип-
товалути. Криптовалутата е виртуална валута, която е защи-
тена чрез криптография. За сигурност се използва блок-ве-
рига, а всяка транзакция се потвърждава чрез система от 
математически изчисления. Повечето криптовалути не се 
контролират от управляваща организация. Към 2018 година 
съществуват над 2000 различни криптовалути.

освен криптовалута, мрежата позволява генерирането и на 
така наречените токени върху собствената си мрежа. Това 
доведе до емитирането на безброй много токени с цел пър-
вично публично предлагане в замяна на криптовалути. (ICO 
-  Initial Coin Offering). 

разграничаването на криптовалута и токен е от изключител-
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на важност. Крипто токените нямат собствен блокчейн, а са 
емитирани и функционират върху блокчейн на чужда крип-
товалута. дефинират се свойствата на криптовалутите:

Предимства:

 Моментални транзакции

 Сигурност и контрол

 ниски такси

 Липса на цензура и плащане навсякъде по света

 Прозрачност и неутралност

 необратимост на транзакциите

 Липса на централизирано вземане на решения

Недостатъци: 

 висока технологична бариера

 волатилност ( промени на курса)

 Лоша репутация (пране на пари, darknet, etc.)

 риск от хакване или изгубване

 непрекъснато развитие (Development)  

 висока консумация на енергия с цел подсигуряване на  
 мрежата

А.4 Приложение в конкретното МСП

използването на блокчейн може да създаде невиждана досе-
га сигурност в търговския и информационния оборот. обу-
чителят прави оценка на конкретното МСП и дава примери за 
приложение на технологията. 

Публични регистри, качени на блокчейн, като например имо-
тен регистър, регистър на особените залози, регистър на 
търговските марки, регистри по гражданско състояние, биха 
могли да гарантират на обществото абсолютна сигурност, че 
информацията, записана в тях, е достоверна. Като резултат, 
имотни измами, липса на записи за сделки или подправяне 
на информация, биха останали в миналото. Към днешна дата 
някои държави вече са започнали да въвеждат тази техноло-
гия в администрацията си. Такава информационна сигурност 
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би повишила доверието на гражданите в държавните инсти-
туции. По същия начин, бизнесът може да използва техноло-
гията, за да гарантира сигурност на сделките, финансовите 
транзакции и производствените процеси. още повече, че по-
ради липсата на необходимост от посредник, транзакциите 
са по-бързи и по-евтини.

В. Мобилни разплащания и онлайн банкиране

Следва представяне на технологии за онлайн разплащане. 
акцентира се върху мобилните разплащания и изменението 
на общия пазар следствие на навлизането на големите тех-
нологични гиганти в банковата сфера. Прави се разграниче-
ние между стари и нови методи на онлайн разплащане. Към 
старите се причисляват онлайн и мобилно банкиране, VISA, 
MasterCard. Към новите се причисляват: Apple Pay, Google 
Pay, Paypal, Криптовалути и др.

В.1 Сигурност при онлайн разплащанията

обучителят засяга темата за сигурността при онлайн раз-
плащанията. Трябва да се запитаме дали технологията е по-
безопасна от традиционните банкови карти, които използ-
ваме днес? 

решенията за мобилни разплащания са много по-безопасни. 
Картите са неподходящи за дигиталния свят, защото тяхната 
сигурност е изграждана за потребителите от „стария свят“ – 
те имат изписани номера, изискват физически действия като 
подпис и използват лесно разбираеми пин кодове. използва-
ните от картите алгоритми за сигурност, като проследяване 
на местоположението или поведението на потребителите – 
къде се намират и къде обикновено пазаруват, не са подхо-
дящи, защото дигиталните плащания не се извършват според 
местоположение на картата.

При мобилните плащания, когато едно плащане е инициира-
но, търговецът праща своята „сметка“ към системата, която 
от своя страна я препраща към телефона на потребителя. в 
този процес не е прехвърляна никаква лична информация 
или картови данни. Потребителят просто трябва да оторизи-
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ра плащането чрез своето устройство.

Следователно, всичко необходимо за постигане на сигурнос-
тта е идентифициране на личността на потребителя при него-
вото устройство и потвърждаване на тази идентичност в сис-
темата на финансовата институция. Само тогава запитването 
за плащане е препращано към банката за извършване. 

В.2 Тенденции в онлайн разплащанията и подготовка на МСП

все повече плащания ще бъдат правени директно чрез бан-
ковите сметки, отколкото през банкова карта. Този метод из-
исква много силна идентификация на потребителите преди 
извършване на плащането. Повечето МСП използват остаре-
ли методи от времената на картовите плащания, но обучите-
лят има възможност да въведе фундаментално по-добър на-
чин за извършване на плащане.

В.3 Мобилни портфейли

Представят се мобилните портфейли. Това е виртуален порт-
фейл, който наподобява възможностите на кредитната кар-
та. в него предварително се зарежда определена сума пари 
и управлението на тези средства се извършва чрез мобил-
ния ти телефон. в много от мобилните портфейли можеш 
да съхраниш информацията за кредитните карти, с които 
разполагаш и с един клик през приложението да „пълниш“ 
портфейла при необходимост. Мобилните портфейли осигу-
ряват удобен начин за потребителите да извършват плаща-
ния в магазина и могат да бъдат използвани при пазаруване 
при определени търговци. 

За да се използва услугата „мобилен портфейл“ е достатъчно 
да се изтегли определено приложение и да се създаде по-
требителски профил в него. в последствие от профила си ти 
можеш да управляваш твоите средства в портфейла.

Четирите най-популярни мобилни портфейла са PayPal, Apple 
Pay, Android Pay и Samsung Pay. 

всеки един от изброените мобилни портфейли са съвмести-
ми с всички кредитни и дебитни карти. Това ги прави широ-
ко популярни и използвани. Повечето мобилни портфейли са 
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безплатни, което означава, че могат да бъдат инсталирани и 
използвани без никакви такси. 

С. Регламент за защита на личните данни GDPR

Управляващите МСП, събиращо, съхраняващо и обработва-
що голям обем от лична информация, подлежат на прилага-
нето на регламент на еС 2016/679, а именно общ регламент 
за защита на данните или General Data Protection Regulation 
(GDPR), който въвежда множество значителни промени спря-
мо действащата правна рамка и поставя завишени изисква-
ния към субектите в системата за защита на личните данни. 
Прилагането на този регламент влезе в сила от 25 май 2018 г.

обучителят прави оценка на МСП спрямо новия регламент и 
дава насоки с цел спазване на регламента.

D. Интернет етика

обучителят описва правилата за поведение в интернет прос-
транството между човек-човек и между човек-общност. Пра-
вилата  фиксират общуването с имейл, чат разговори и соци-
ални мрежи и др. някой от тях започват да изглеждат смешно 
на фона на бързата промяна на технологиите, което не на-
малява обаче значимостта им на ясно обосновани правила 
за това, кое е морално изискуемо и етично приемливо като 
поведение в интернет.

Правилата най-общо зависят от вида на комуникацията – дали 
тя е междуличностна или групова, формална или неформал-
на, частна или публична, синхронна (в реално време) или 
асинхронна , дали  е на роден или чужд език.

дефинират се неетични практики като фалшиви новини и ин-
тернет тролове. 


