
КАК ДА ИЗГРАДИМ 
ЕФЕКТИВНА КУЛТУРА 

НА СИГУРНОСТТА В 
ОРГАНИЗАЦИЯТА



Съдържание

Дефиниции и структура

Роля на човешките ресурси

Роля на мениджърите

Нашите продукти и услуги



Обхват

Информационна сигурност
Опазване на информацията от всякакви заплахи

Киберсигурност
Опазване на информацията и услугите 

от заплахи в киберпространството



Общи принципи – CIA triad

Конфиденциалност

Confidentiality

Цялост

Integrity

Достъпност

Availability



Какво липсва?

• Липсва поглед върху човешкия фактор

• 95% от пробивите в информационната сигурност са 
породени от човешка грешка
• Необходимо е само един човек да кликне на зловреден линк 

поради невнимание

• Необходимо е само един човек с достъп до критични данни да 
ги осветли поради преумора

• Необходимо е само един човек да се поддаде на манипулация



Какво е култура на 
информационната сигурност?

Съвкупност от нагласи, ценности, поведения и норми, които

подпомагат основните политики, процеси и дейности в 

информационната сигурност на организацията



Структура

Култура в 

информационната сигурност

Техническа

CIO
CISO & 

свързани

Психологическа

Човешки 
ресурси

Висш & 

среден 

мениджмънт

Оперативен 

мениджмънт
Служители



Техническа част

• Контроли за сигурност

• Управление на риск

• Управление на идентичност и достъп

• Управление на мрежата

• Управление на приложенията

• Управление на уязвимостите

• Управление на инциденти

• Управление на кризи

• Нападателна и отбраняваща защита



ПСИХОЛОГИЧЕСКА 
ЧАСТ



ТИПОВЕ ЛИЧНОСТИ



Тигърчета

• Изпълнителни

• Методични  

• Проактивни

• Съвестни 

• Рядко допускат грешки - обикновено 

при висок стрес или преумора 



Патета

• Добри служители, но често губят фокус. 

• Липсва внимание към детайла и често допускат грешки по 
невнимание.



Лисичета

• Могат добре да се справят със задълженията, но:
• Склонни да нарушават правилата 

• Склонни да манипулират и изкривяват факти 

• Склонни да вредят умишлено в своя полза 



РОЛЯ НА
HR

В ИНФОРМАЦИОННАТА 
СИГУРНОСТ



Жизнен 

цикъл

Привличане

Подбор

Онбординг

Развитие

Задържане

Раздяла



Привличане

• Привличане на правилните кандидати

• Работодателска марка 
• репутация

• социални мрежи

• WEB страница

• мнения, култура

• Канали за кандидати

• Правилни послания



Подбор

• Освен оценка на знания и умения – взимане под 
внимание на:
• Личностни черти

• Кандидат съобразен с лидерския стил на мениджъра

• Ценности

• Нагласи



Онбординг

• Въвеждащо обучение
• Базови правила и поведения, които да се спазват

• Запознаване с политиките и процесите

• Правилно комуникиране на
• Ценности 

• Норми на поведение

• Първи обучения за основи в киберсигурността





Развитие & Задържане

• Тренинги

• Развитие на осъзнатост

• Симулации на социално инженерство





Раздяла

• Положително преживяване на раздялата

• Нагласи

• Поведение

• Риск

• Следване на политиките при офбординг



В работния процес 

• Мониторинг и управление на стреса в организацията

• Натоварване – при необходимост подпомага мениджъра да 
управлява натоварването в екипа и на самия него.

• Почивка



РОЛЯ НА 
МЕНИДЖЪРИТЕ В 

ИНФОРМАЦИОННАТА 
СИГУРНОСТ



Топ мениджмънт

• Задава посоката на развитие

• Подпомага развитието на култура в информационната 
сигурност

• Насърчава спазването на политиките и процесите

• Насърчава развитието на осъзнатостта на служителите и 
проактивното им поведение във връзка с ИС



Среден и оперативен мениджмънт

• Активно подпомага развитието на култура за ИС

• Грижи се за спазването на политиките и процесите в ИС

• Подпомага развитието на осъзнатостта на служителите и 
проактивното им поведение във връзка с ИС

• Наблюдава поведения и нагласи у служителите
• Проактивно взема и дава обратна връзка 





Служителите

• Спазване на политиките и процесите

• Осъзнаване и разпознаване на състояния, в които са по-
уязвими от кибератаки чрез социално инженерство

• Проактивно и отговорно поведение



Какво предлагаме?

Единични 

обучения за 

киберсигурност

Изготвяне и 

провеждане на 

цялостни 

програми за 

обучения по  

киберсигурност 

Симулации на 

социално 

инженерство

Тестове за 

осъзнатост и 

оценка на 

поведенията



Безплатен тест за ”Оценка на базови 
поведения по киберсигурност“

• Устройства

• Софтуер

• Пароли

• Мрежи

• Социални мрежи

• WEB сърфиране

• Съобщения

• Политики

• Осъзнатост



Q&A



БЛАГОДАРИМ!
ХУБАВ И 

УСПЕШЕН ДЕН! 
☺
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