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Обучителен курс по управление на риска–  

ISO 31000 

 

Обучителният курс по управление на риска се 

базира на серията стандарти ISO 31000 и 

предоставя на обучаемите теоретични и 

практически познания за това как да планират и 

прилагат управлението на риска. 

 

Управление на риска е предизвикателство за всяка 

компания и значимостта му в днешно време 

нараства, тъй като рисковете за бизнеса 

съществуват почти навсякъде. Обучителният курс 

дава насоки за това как мисленето основано на 

риска може да бъде прилагано във всички аспекти 

от живота на една организация.  

 

Курсът се състои от три модула. 

 

Първият модул предоставя общи познания за 

стандартите и стандартизацията, обяснява ползите 

от стандартите за потребителите, организациите и 

обществото, представя разработването на 

стандартите и тяхното влияние върху 

конкурентоспособността на бизнеса и европейската 

икономика.  

Вторият модул дава основни познания за 

управлението на риска и международните 

стандарти на ISO в тази област. Обяснява 

основните понятия, принципите, организационната 

рамка и процесите, свързани с управлението на 

риска.  

Третият модул предлага професионални знания за 

практическите аспекти при прилагане 

управлението на риска в една организация, 

обяснява в детайли наученото в модул 2 и 

представя някои практически примери.  

Общата продължителност на курса е 30 учебни 

часа. Включени са и тестове за проверка на 

знанията на обучаемите. 
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 Обучителен курс по сигурност на 

информацията– ISO/IEC 27000 

 

Обучителният курс за сигурност на информацията 

е разработен на базата на серията стандарти 

ISO/IEC 27000 и предоставя основни познания и 

полезни съвети относно информационната 

сигурност. 

 

Информацията играе важна роля - дигиталните 

информационни и комуникационни технологии 

вече са неразделна част от нашето ежедневие и 

бизнес. И все по-често сме застрашени от риск за 

загуба на данни. Едно е ясно – данните трябва да 

бъдат защитени и да бъде гарантирано минимално 

ниво на сигурност. 

Обучителният курс ви пренася в света на системите 

за управление на сигурността на информацията 

(СУСИ) и най-добрите практики, предоставени от 

серията стандарти ISO/IEC 27000. 

 

Курсът се състои от три модула. 

 

Първият модул предоставя общи познания за 

стандартите и стандартизацията, обяснява ползите 

от стандартите за потребителите, организациите и 

обществото, представя разработването на 

стандартите и тяхното влияние върху 

конкурентоспособността на бизнеса и европейската 

икономика.  

Вторият модул дава информация за ролята на 

стандартите в живота ни и ползите, които могат да 

бъдат извлечени от използването им, като включва 

и практически примери.  

Третият модул предлага професионални знания за 

практическите аспекти при прилагане на СУСИ в 

организация, която да докаже способността си да 

прилага последователно и правилно принципите за 

сигурност на информацията. 

Курсът се състои от 24 урока. Включени са и 

тестове за проверка на знанията на обучаемите.  

 


