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R 58 
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СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТ 

ID Reference Title 



 
 

Безопасност и Решаване на проблеми              IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  2 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

   

   

 

 

ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ 

ID Reference Title 

   

 

  



 
 

Безопасност и Решаване на проблеми              IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  3 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 

Съдържание 
1. Защита на личнаТА информация и поверителностТА......................................................................... 5 

1.1 Въведение ............................................................................................................................................... 5 

1.2 Карти за дейност ................................................................................................................................. 6 

1.2.1 Начално ниво ...................................................................................................................................... 6 

Карта за дейност 1  -  Защита на данните при търсене на работа онлайн ......................................... 6 

Карта за дейност 2  -  Защита на данните по време на видео интервю .............................................. 8 

1.2.2 Средно ниво ....................................................................................................................................... 11 

Карта за дейност 3  -  Дигитален отпечатък .......................................................................................... 11 

Карта за дейност 4  -  Най-добри практики за защита на данните ви онлайн ................................ 15 

1.2.3 Напреднало ниво ..............................................................................................................................19 

Карта за дейност 5  -  въпросът за личните данни ...............................................................................19 

Карта за дейност 6  -  Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) ........................................ 23 

Карта за дейност 7  - Политика за поверителност за вашият уебсайт ............................................. 25 

Карта за дейност 8  -  Блокчейн ............................................................................................................. 27 

2. кРЕАТИВНО иЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ...................................................... 30 

2.1 Въведение ............................................................................................................................................ 30 

2.2 Карта за дейност ................................................................................................................................ 31 

2.2.1 Начално ниво .................................................................................................................................... 31 

Карта за дейност 6  -  Дигитални проблеми при търсене на работа ................................................. 31 

2.2.2 Средно ниво ..................................................................................................................................... 34 

Карта за дейност 7  -  Проблеми при видео интервюиране ............................................................... 35 

2.2.3 Напреднало ниво ............................................................................................................................ 38 

Карта за дейност 8  -  Проблеми с уебсайта ви .................................................................................... 38 

3. Идентифициране на липси в дигиталните компетенции ...................................................................41 

3.1 Въведение .............................................................................................................................................41 

3.2 Карти за дейност ............................................................................................................................... 43 

3.2.1 Начално ниво ................................................................................................................................... 43 

Карта за дейност 9  -  Идентифициране на липси в дигиталните умения ...................................... 43 

3.2.2 Средно Ниво ..................................................................................................................................... 46 



 
 

Безопасност и Решаване на проблеми              IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  4 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

Карта за дейност 10  -  Пропуски в уменията vs Разминаване във вашите умения и тези, от 
които се нуждаят работодателите .......................................................................................................... 46 

3.2.3 Напреднало Ниво ............................................................................................................................ 48 

Карта за дейност 11  -  Използване на Pathways for Employ ............................................................... 48 

 

  



 
 

Безопасност и Решаване на проблеми              IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  5 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ И 
ПОВЕРИТЕЛНОСТТА 

 1.1 Въведение 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВЕРИТЕЛНОСТТА 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

В този раздел ще научите как да защитите личните си данни и поверителността в дигитална 
среда. 
 
В дигиталния свят е от решаващо значение да разберем как да споделяме лична информация 
и да защитаваме както нашата поверителност и безопасност едновременно, така и тази на 
другите. 
 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

- Критични умения  
 

- Предпазливост и отговорност 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Ще научите: 
 

• какво представляват личните данни. 
• как да защитите личните си данни. 
• как да се грижите за поверителността си. 
• как да защитите личните данни и поверителността на другите. 
• каква е важността на това да защитавате личните си данни и 

поверителност. 
• колко е важно да помагате на другите при защитата на личните им данни 

и поверителността. 

DIGCOMP РАМКА  

Област на компетенция 4: Безопасност 
 
4.2 Защита на личните данни и поверителността 

ПРЕПРАКТИ (ако е приложимо) 

APA стил на писане 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако е приложимо) 
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https://drive.google.com/drive/folders/1-1xmY7Bo0jyVubrIOpxHKaSm-g90SOfL?usp=sharing 

1.2 Карти за дейност 
 

1.2.1 Начално ниво 
 

Карта за дейност 1  -  Защита на данните при търсене на работа 
онлайн 

Съвети относно как да предпазите личните си данни докато търсите работа онлайн 

НИВО 

Основно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Една европейска платформа като Eures например, има строги и специфични разпоредби 
относно съхранението, обработката и цялостната поверителност на личните данни на своите 
потребители. 
 
Но въпреки факта, че не сте в голяма опасност от кражба на самоличност от самите официални 
платформи, има големи опасности, когато имате работа с уеб сайтове и техните 
потребители. 
 
Търсенето на работа може да звучи като „сериозен и професионален“ сектор, в който не се 
извършват вредни или незаконни действия, но всъщност това е далеч от истината. 
 
Поради простия факт, че споделяте автобиографията си, с подробен списък включващ по-
голямата част от личните ви данни, които могат да се поберат на 3 страници, означава, че трябва 
да бъдете наистина внимателни какво да включите и какво да пропуснете. 
 
По-конкретно, трябва да имате предвид тези 5 правила: 
 

- Ограничете информацията за контакт с вас 
Може да ви звучи очевидно, че искате да бъдете възможно най-достъпни за потенциални 
работодатели, но в действителност не цялата информация за контакт е от съществено значение. 
 

- Никога не споменавайте домашния си телефонен номер 
Това е почти ясен начин да разкриете къде живеете и трябва да внимавате да не правите това. 
 
Вашето местоживеене може да бъде важна информация за потенциален работодател 
(например в случай, че те предпочитат да сте в непосредствена близост до компанията), но 
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имайте предвид, че можете просто да го споменете чрез телефонно обаждане или на 
интервю. 
 
Препоръчително е да предоставите номера на мобилния си телефон (също така не забравяйте да 
включите опцията за гласова поща) и за още по-голяма сигурност можете да използвате номер на 
Google Voice. 
 
- Никога не давайте информация за домашния си адрес.  
Почти никога не е необходимо потенциалният работодател да знае точния ви адрес. Имайте 
предвид, че като предоставите домашния си телефонен номер, може да предоставите 
подробности къде живеете. 
 
- Създайте имейл акаунт, който ще използвате само за търсене на работа.  
Въпреки че раздаването на личния ви имейл адрес не се счита за много рисковано, все пак се 
препоръчва да създадете имейл акаунт специално за вашето търсене на работа. 
 
Излишно е да се споменава, че тъй като това трябва да е професионален имейл акаунт, трябва да 
избягвате странни имена като hell_raiser@gmail.com или unicorn_kitty@hotmail.com. 
 
Не пишете истинската си дата на раждане. Независимо дали сте Козирог, Дева или 
Близнаци, не трябва да притеснявате потенциалния си работодател. 
 
Затова избягвайте да раздавате деня, месеца и годината на раждане наведнъж. Вместо 
това е по-добре да споменете само вашата рождена година или възраст. Без значение колко важен 
е вашият възрастов диапазон за работата за която кандидатствате, потенциалният 
работодател няма да има нужда от точна дата на раждане, докато не сте назначени. 
 
Не раздавайте имена на близки хора. Не трябва да споменавате имената на лица от 
вашето вътрешно семейство, които нямат нищо общо с търсенето на работа. 
 
Помнете, че това е автобиография, а не лична карта. 
 
Не разкривайте идентификационния номер на личната си карта. Не е необходимо да 
включвате идентификационния номер в автобиографията си. 
 
Такива данни трябва да се предоставят само след като завършите интервюто си и е време за 
подписване на трудови договори. Един легитимен работодател никога не би поискал да 
види вашата лична карта на етапа интервю. 
 
 
 
Никога не включвайте данните за банковата си сметка. Това е информация, която е 
необходима само когато вашият трудов договор е съгласуван и подписан. В този 
момент е време да определите вашата ситуация на плащане. 
 
Потенциален работодател, който ви иска такава информация от самото начало, трябва да се счита 
за измамник. 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Регистрация в онлайн платформа за търсене на работа 

https://voice.google.com/u/0/about
https://voice.google.com/u/0/about
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НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

15 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Кое от изброените НЕ трябва да включвате в автобиографията си? 
А) Вашето пълно име 
Б) Вашата дата на раждане 
В) Името на вашия бивш работодател 
Г) Вашата рождена година 
 

2. Кой от следните типове имейли се препоръчва най-вече за търсене на 
работа? 
А) Личен имейл 
Б) Този от последната ви работа 
В) Една, която сте направили специално за намиране на работа 
Г) Едно със странно име, което привлича вниманието 
 

3. Ако потенциален работодател попита лично за вашия домашен адрес, вие 
ще: 
А) го предоставите, тъй като е безопасно, защото не сте в онлайн среда 
Б) попитате причината, поради която е необходимо 
В) заявите, че ще го дадете само след като бъдете нает 
Г) няма да го предоставите в никакъв случай 
 

4. Кой номер на мобилен телефон се препоръчва най-вече за търсене на 
работа? 
А) Вашия личен 
Б) Номер на Google Voice 
В) А и Б 
Г) Служебен от бивша работа 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/ 

 

Карта за дейност 2  -  Защита на данните по време на видео 
интервю 

Съвети как да не раздавате чувствителни / лични данни по време на видео интервю 

НИВО 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/
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Основно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Видео интервютата стават все по-популярни в днешно време и особено след  COVID-19 
пандемията, тяхната популярност вероятно ще нараства бързо. 
 
Подобно на всяко действие, свързано с Интернет, такива интервюта имат и своите необходими 
мерки за безопасност, тъй като особено чрез видео има опасност от предаване на 
чувствителни данни. 
 
За щастие, нито едно от тези правила не е много сложно и всички попадат в категорията на 
„здравия разум“. 
 
Ето 5 ключови поведения, които трябва да имате предвид: 
 
1. Правилата за безопасност на автобиографиите, се прилагат и тук 
Данните за които трябва да избягвате да записвате в автобиографията си, не трябва да бъдат 
„хващани“ и пред камерата. 
 
Отново трябва да напомним да не давате достъп до следните данни: 
 

- Пълна дата на раждане 
- Домашен адрес 
- Домашен телефонен номер 
- Номер на личната карта 
- Номер на банкова сметка 
- Имена на родители или други близки роднини 

 
2. Управлявайте камерата и микрофона си 
Независимо от софтуера за видеоконференция, който ще бъде използван за интервюто, трябва да 
отделите няколко минути предварително, за да се запознаете с начините за включване и 
изключване на вашата камера и микрофон. 
 
Може да ви прозвучи твърде просто, но трябва да ви е удобно в началото на интервюто, тъй като 
ако се наложи да търсите тези настройки по време на самото интервю, може да създаде неудобна 
пауза. 
 
И разбира се, те са от решаващо значение ако се наложи да не се виждате или чувате, когато това 
е необходимо. 
 
3. Следете записа на екрана 
Повечето работодатели вероятно ще искат да запишат вашата сесия, за да могат да я 
разгледат по-задълбочено по-късно. 
 
Разбира се, не трябва да отхвърляте интервю, само защото то ще бъде записано, но 
препоръчително е предварително да попитате дали това ще е така. Всъщност работодателят е 
задължен да го спомене, дори ако не питате, и това показва професионализъм и създава по-
добро чувство на доверие. 
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Така че след като знаете, че сесията ще бъде записана, вие знаете, че трябва да бъдете още по-
предпазливи, за да не раздавате гореспоменатите данни. 
 
Но дори и да ви кажат, че интервюто няма да се записва, пак трябва да внимавате. Някои 
софтуери за видеоконференции имат функция, при която се появява символ (обикновено 
червена точка), в случай че дискусията бъде записана. 
Ако работодателят ви каже, че няма да има запис на сесията ви и след това осъзнаете, че тя се 
записва, е излишно да се споменава, че това трябва да е огромно предупреждение за човека, 
който ви интервюира. 
 
И накрая, имайте предвид, че сесия може да бъде записана и със софтуер за улавяне на 
външен екран. За съжаление не можете да сте сигурни дали подобни действия се случват, така 
че най-добрият съвет е винаги да се държите така, сякаш интервюто ви е било 
записано, дори ако ви е казано обратното. 
 
4. Пазете се от споделяне на екрана 
Макар че е рядка практика да споделяте екрана за интервю за работа, има вероятност те да ви 
помолят да споделите екрана си по някаква причина (или може би вие сами ще трябва да 
направите това). 
 
В този случай се уверете, че всичките раздели на програмата и изскачащите известия са 
затворени и че на екрана ви няма чувствителни данни (например имена на документи 
върху  работния плот или препратки към други директории). 
 
Освен това, по време на споделянето на екрана, никога не преглеждайте входящата си 
поща, чатовете си в социалните медии и уеб банкирането. 
 
И накрая, вместо да преглеждате файловете си, за да намерите този, който искате да отворите, 
уверете се, че вече сте отворен и готови, преди видеовръзката да започне. 
 
5. Поддържайте софтуера си актуален 
Без значение дали е Skype, Zoom или друг софтуер за видеоконференции, разумно е да се 
уверите, че версията, инсталирана на вашето устройство, е най-новата. 
 
Това ще гарантира, че протоколът за сигурност на изданието и системата за защита от 
заплахи са най-актуалните, в редките случаи, когато сте изправени пред външна „атака“ по 
време на вашата видеоконференция. 
 
Излишно е да споменаваме, че включването на вашата защитна стена, като 
същевременно използвате антивирусен софтуер, допълнително укрепва вашата 
сигурност. 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Софтуер за видеоконферентни връзки 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

15 минути 
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ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Ако бъдете помолени да споделите екрана си по време на видео интервю, 
вие: 
А) Ще откажете, независимо от всичко 
Б) Ще попитате за причината 
В) Ще го направите но, след като първо сте взели всички необходими предпазни мерки 
Г) Ще го направите, независимо от всичко 
 
2. Какъв тип неща не трябва да се виждат по време на споделянето на екрана? 
А) Вашето уеб банкиране 
Б) Вашите документи 
В) Вашата електронна поща 
Г) Всичко изброено 
 
3. Кой от следните софтуери за видеоконференции трябва винаги да е 
актуален? 
А) Skype 
Б) Мащабиране 
В) Отидете на Среща 
Г) Всеки софтуер 
 
4. В случай, че предварително бъдете предупредени, че вашето видео интервю 
ще бъде записано 
А) Отказвате интервюто 
Б) Питате за причината 
В) Вие го приемате и внимавате да не раздавате чувствителни данни 
Г) Напускате разговора 

 
 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/ 

1.2.2 Средно ниво 
 

Карта за дейност 3  -  Дигитален отпечатък 

Дигитален отпечатък  

НИВО 

Средно 

https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/
https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/
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ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Всяка дигитална идентичност води до свой 
собствен уникален дигитален отпечатък или с 
други думи данните които оставяме след себе си 
при всяко дигитално взаимодействие. През 2017 
сме произвели  2.5 квинтилиона  байта данни  във 
всяка една минута от деня1. За да разберете по-
добре колко много информация е това всъщност, 
се опитайте да си представите, че ако всеки байт 
беше монета от 1 стотинка, щяха да са достатъчно 
на брой за да  покрият цялото земно кълбо2…5 
пъти! Разгледайте доклада Данните никога не 
спят 7.0 („Data never sleeps 7.0“) представен през   
2019г. от DOMO. Вземете в предвид факта, че 
посочените данни се отнасят за това какво 
количество данни се генерират всяка минута от 
деня. В доклада се казва още, че броят на хората 
ползващи интернет постепенно се е увеличил 
през последното десетилетие и така през 2019г. то 
е достигнало 4.39 милиарда души т.е. 56.1% от 
световното население.  
 
  
 

 
Източник: Data Never Sleeps 7.0 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7 
 
Знаейки всичко това, ще ви помогне да разберете 
защо е важно да управлявате своята дигитална 
идентичност и защо трябва да сте наясно със 
собствения си дигитален отпечатък. През 2020г., 
Европейската Мрежа за Дигитално Обучение  
(DLEARN) проведе едногодишно проучване за да 
събере информация и данни относно общите разбирания, познанията и отношението на 
Европейските граждани към техния дигитален отпечатък и всичката информация която те волно 
или неволно публикуват в дигиталното пространсво. Проучването стигна до почти 20 000 души от 
11 Европейски държави и предостави много ценна информация относно какво е общото разбиране 
за дигиталната осведоменост. На въпроса “Чели ли сте някога изцяло политика за 
поверителност преди да се съгласите с нея?, 80% отговарят с „не“.  Във връзка с дигиталния 
отпечатък, дигиталната идентичност и онлайн репутацията, участниците в проучването са били 
помолени да отговорят с „Вярно/невярно“ на няколко твърдения, едно от които е било „Аз имам 
пълен контрол върху своята дигитална идентичност и мога да я управлявам“ на което 70% от 
хората отговарят с “невярно”. И вие ли щяхте да отговорите по същия начин? Е, всъщност ако 
наистина и вие си отговорихте по същия начин, няма да е зле да преразгледате навиците за 
използване на дигитални услуги. Прочетете пълния Доклад за Дигиталната осведоменост 2020 

 
1 Data never sleeps 5.0. https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5 
2 A Penny’s Worth of Data. https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/20972851/a-
pennys-worth-of-data 

Инфографика, показваща количеството данни, които се 
генерират всяка минута от деня, разделени в различни 

категории. 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5?aid=ogsm072517_1&sf100871281=1
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5?aid=ogsm072517_1&sf100871281=1
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7
http://dlearn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Report-Digital-Footprint-Awareness-2020.pdf
http://dlearn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Report-Digital-Footprint-Awareness-2020.pdf
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5
https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/20972851/a-pennys-worth-of-data
https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/20972851/a-pennys-worth-of-data
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(Report on Digital Awareness 2020) за да научите повече относно дигиталния отпечатък и от какво 
значение е той за вас самите. 
 
Има много примери, които да ви помогнат да разберете значението на този съвременен термин, 
наречен „дигитален отпечатък“, така че ето един, който съставихме специално за тази цел: 
 
Запознайте се с Емили - тя е на 20г. и току-що е завършила първата си година в университета 
и се чуди какво ще прави през лятото. Емили е авантюристична личност и обича да пътува, 
затова отива в YouTube и започва да гледа видеоклипове (за пореден път) за дълго желаната 
от нея туристическа дестинация - Бали, Индонезия. Харесва видеото и оставя коментар, в 
който казва колко голяма мечта е за нея да може един ден да посети този рай. След това тя 
влиза в своя Facebook, за да разгледа какво ново се случва и попада на реклама, която за 4 
секунди и показва супер готина отстъпка в хотел с 4 звезди, ако все пак тя най-накрая се реши 
да отиде в Бали след няколко седмици. И така, тя кликва върху рекламата, която я отвежда 
до целева страница, където има късмета да получи още допълнителни 7% отстъпка, ако хареса 
страницата на туроператора във Facebook. Обратно във Facebook, за да хареса страницата, 
още няколко клика и Емили най-накрая е готова с резервацията си – време е да седне и да се 
наслади на момента. Тъй като няма такси за анулиране на резервацията за хотел, която тя 
току що направи, сега Емили започва с първата стъпка от планирането на пътуването си: 
самолетния билет. След час търсене в Google и ровене в десетки уебсайтове, тя решава, че е 
време за бърза почивка, така че тя се връща във Facebook, за да провери какво правят нейните 
приятели. Преди да осъзнае, Емили отново превърта публикации нагоре надолу, но този път 
попада на друга реклама, която дава на Емили супер добро предложение, което може да реши  
проблема й с логистиката за Бали. Още няколко кликвания и тя вече има резервиран полет и 
това е то - следваща спирка Индонезия. Но дали? А  какво ще си облече? Естествено, че 
любимите й дънки няма да й станат, когато има нужда от тях, така че тя грабва смартфона 
си и отваря любимото си приложение за пазаруване и след още един час в търсене ето - 
перфектната рокля. Емили много обича животните и ето защо купува само дрехи които са 
произведени без насилие върху животни, затова тя решава да проучи марката, за да провери 
производствените практики на фирмата производител. След като внимателно разглежда 
уебсайта им и изглежда няколко видеоклипа в YouTube, тя решава, че нейните стандарти са 
спазени и може да си купи роклята. Тя отново грабва смартфона си и забелязва съобщение от 
приложението си за банкиране и разбира, че може да получи 5% обратно за артикули, закупени 
чрез любимото й приложение за пазаруване. Емили няма какво да му мисли - роклята вече е на 
път, заедно с нови очила, чанта и гривна. Какъв невероятен ден за Емили! 
 
И така, какво ни казва дигиталния отпечатък на Емили? Ако сте мислили, че е голяма 
късметлийка, помислете пак. Може би това, което всеки трябва да приеме и осъзнае, е фактът, че 
личните ни данни са източник на информация с висок покупателен потенциал, и ето защо те са от 
голяма стойност за компаниите, тъй като те печелят от използването и / или препродажбата на 
тази информация. В горния пример за Емили, личните й предпочитания са използвани за 
получаване на персонализирани реклами, съобразени с нейната активност в няколко платформи 
на Google. С харесването и коментара си на видеото, което тя видя в YouTube, Емили отговори на 
конкретно рекламно таргетиране, зададено от рекламодателите, т.е. те използваха видеото, за да й 
представят услуга базирана на нейната активност в платформата. Начинът, по който обикновено 
това работи, е, че социалните мрежи ни показват съдържание въз основа на това, което преди това 
сме харесвали, коментирали, споделяли или просто превъртали в социалния поток от 
информация. Цялата тази информация се съхранява и директно се свързва с вашия акаунт. След 
няколкостотин ваши взаимодействия в интернет, чрез аналитичен софтуер се създава много 
точно и подробно описание на вашите предпочитания: вашият личен маркетингов профил. Този 
профил може да включва лична информация като имена, рожден ден, място на пребиваване и т.н. 
или вашите политически възгледи, приятелски кръг, храни, които харесвате, дрехи, които обичате 
да носите, любими марки и др. Накрая, въз основа на информацията, запаметена във вашия 
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маркетингов профил, вие започвате да получавате целенасочени рекламни кампании от 
множество заинтересовани страни. Такъв тип софтуер може дори да предвиди какво ще ви трябва 
или какво ще искате да си купите в близкото бъдеще отново въз основа на вашата активност в 
интернет. Това се случи и в примера на Емили, когато тя използваше Google за да намери полети 
до Бали: тази информация беше използвана, за да бъде включена в рекламна кампания в 
социалните медии, която се появи директно в нейната емисия във Facebook. Същото важи и за 
избора й на дрехи, които станаха част от нейния „профил“, когато тя потърси в Google 
производителя на роклята, която хареса по-рано. В нейния случай информацията беше използвана 
от нейната банка, за да я стимулира да използва кредитната си карта, макар че тя най-вероятно 
няма да оплаче от това. Може би си мислите, че тези неща не работят толкова бързо, но би било 
неразумно да го направите, защото това е автоматизиран процес. Въпреки че не всичко, споменато 
досега, е непременно лошо нещо, истинският риск се крие зад момента, в който личната 
информация става публична информация, т.е. наличието на малка част от вашата дигитална 
самоличност става жертва на злонамерени действия и лесно след това може да се стигне до по-
голяма част от нея. Паролите ви например: колко сложно ще е да се разбере името на вашия 
домашен любимец? Не е голям проблем – вече имате негова снимка в Instagram. Моминското име 
на майките ви ?- вероятно е вече там във Facebook... 
 
Всичко това напомня ли ви вас самите? Е, в случай че е така, трябва да знаете, че наличието на 
дигитален отпечатък означава поне две неща: първо, трябва наистина да обърнете внимание на 
това какво правите онлайн и да обмислите как се съхраняват и използват вашите данни; второ, да 
имате дигиталния отпечатък не е непременно нещо лошо. 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

• A media device e.g. PC, Laptop, tablet, smartphone; 
• Internet connection; 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

60-90 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Какво представлява дигиталния отпечатък? 
а) Данните, които оставяме след всяка дигитална активност. 
б) Това е, когато пръстите ви се сканират в обектите за сигурност на летището или 
правоприлагащите органи. 
в) Дигиталния отпечатък в онлайн мярка за сигурност, която търговските уебсайтове 
използват, за да потвърдят вашата самоличност. 
 
2. Изберете правилното твърдение: 
а) Цифровият отпечатък е уникален за всеки човек. 
б) Непознаването на цифровия ми отпечатък прави онлайн репутацията ми уязвима. 
в) Трябва да обърна повече внимание, когато се съглася как взаимодействам онлайн. 
г) Всички отговори са верни. 
 
3. Кое от следните твърдения е грешно? 
а) Моят цифров отпечатък може да се използва за насочени рекламни кампании. 
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б) Не мога да направя нищо, за да огранича начина, по който данните ми се използват в 
Интернет. 
в) Няколко стотин взаимодействия през интернет са достатъчни, за да може аналитичният 
софтуер да създаде много точен профил на мен и моите предпочитания. 

 
 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/ 

Карта за дейност 4  -  Най-добри практики за защита на данните 
ви онлайн 

Най-добри практики за защита на данните ви онлайн 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

На този етап ще си вземем почивка от материалите, насочени към работната среда, и ще обърнем 
внимание на концепцията за интернет сигурност като цяло. 
 
Нашият свят сега е по-свързан от всякога, състояние, което предлага безброй привилегии, но 
създава и значителен брой опасности, като една от най-предизвикателните е кражбата на 
данни. 
 
Както има мерки за безопасност и правила за физическия свят, така има такива и за 
дигиталния. 
 
Добрата новина е, че не е нужно да сте нито хакер, нито експерт, за да следвате най-основните 
правила които ще ви предложат много адекватно ниво на сигурност. 
 
Без да отлагаме повече, ето и 10-те закона за сигурност в интернет: 
 

1. Пароли, пароли, пароли 
Най-класическата мярка за сигурност, която можете да предприемете. 
 
Тъй като на практика всички интернет услуги, които включват акаунт, изискват от вас 
също да зададете и парола, вероятно двата най-важни инструмента на вашия живот 
онлайн, компютърът и мобилният ви телефон, парадоксално също работят с 
пароли! 
Затова се уверете, че и двете са защитени с парола, независимо колко скучно е да го 
въвеждате всеки път. 
 

https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/
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Също така трябва да избягвате да позволявате на вашия браузър да запомня 
данните ви за вход за различните уебсайтове, тъй като те проправят път за 
нарушителите които пък могат да получат достъп до всички тях, без дори да се налага да 
гадаят какви са те. Уверете се също, че не забравяте да излезете всеки път, когато 
приключите да използвате услуга, тъй като в подобен случай нарушителят няма да се 
наложи да използва дори бутона за вход! 
 
Не на последно място, не забравяйте 2-те златни правила за паролите: 
 

• Не ги правете твърде опростени 
• Не използвайте една и съща парола навсякъде 

 
Използването на „1234“ във всичките ви социални медии е неразумно и улеснява много 
потенциални хакери. 
 
Логично е да се каже, че е трудно да се следи голям брой сложни пароли. Поради тази 
причина трябва да помислите за използване на Password Manager: вид софтуер, който 
не само ви помага да организирате и следите паролите си, но и автоматично да 
генерирате силни пароли при нужда. 
 

2. Използвайте антивирусен софтуер  
Може би най-очевидната точка в този списък е антивирусния инструмент, който може да 
предложи най-пълната защита, която съдържа защита срещу вируси, защитна 
стена, инструменти против спам и, разбира се, способността да сканирате 
вашата система за потенциални неоткрити заплахи (процес който трябва да се прави 
редовно). 

 
3. Използвайте Ad-Block:  

Все по-популярен инструмент за браузъри, който обикновено идва под формата на 
добавка за вашето сърфиране и не позволява на уебсайтовете да пускат реклами 
без ваше позволение. Освен че по този начин избягвате досадни реклами, вие също се 
предпазвате и от злонамерен софтуер, който те могат да съдържат. 
 

4. Избягвайте онлайн съхранението 
В наши дни може да е шокиращо, че облачните платформи цъфтят, но истината е, че 
трябва да ги избягвате за съхранение на чувствителни данни. 
Това разбира се не важи винаги, но за най-личните ви данни, като например пароли, 
електронно банкиране, номера на карти, номер на социално осигуряване и 
т.н.  
 
За този тип данни традиционният метод за съхраняването им в USB устройство, 
скрито във вашия шкаф, може да се окаже изненадващо по-безопасно. 
 

5. Пазете се от публични пространства  
Това е свързано главно с публично достъпните wi-fi мрежи (напр. в кафенета, 
ресторанти, хотели и т.н.), които имат малка или никаква сигурност, а човек, който е 
в същата мрежа, може потенциално да има достъп до вашите данни. 
Когато сте свързани в такива мрежи, избягвайте обмен на чувствителни данни с 
други устройства, като същевременно съхранявате възможно най-малко от тези данни, 
във вашето устройство. 
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За съжаление същото важи и за интернет кафенетата, където отново трябва да 
избягвате работата с лични данни, докато използвате техните компютри.  
 

6. Поддържайте софтуера си актуален  
Независимо дали говорим за вашата операционна система, антивирусна програма, 
конферентен софтуер, уеб браузър и т.н. ... трябва да се уверите, че всички те са 
напълно актуализирани, тъй като това ви помага да следите най-новите заплахи! 
 

7. Внимавайте за спам по имейл  
Характеристиките на фалшив имейл, съдържащ вирус или друг злонамерен софтуер, 
могат да бъдат лоша граматика, правописни и пунктуационни грешки, липса на лога, 
аматьорска структура и странни имейл адреси за изпращане. 
 
Що се отнася до тяхното съдържание, те се занимават най-вече с предполагаеми 
предстоящи задължения, награди, които трябва да поискате, предложения за 
работа за „печелене на пари, докато работите от вкъщи“, оферти за запознанства и те 
често завършват с искане да препратите имейла за да спечелите нещо ( така 
наречените „верижни писма“). 
 
Те почти винаги се доставят с прикачен файл, който при никакви обстоятелства не 
трябва да отваряте. За ваш късмет обаче (ако вече имате антивирусен софтуер), дори 
ако случайно отворите такъв файл, вашата антивирусна програма най-вероятно 
ще забележи заплахата и ще предотврати отварянето му. 

 
8. Ограничете количеството лични данни, които споделяте в социалните си 

медии  
Kакто видяхте и във видеото по-рано, ще се изненадате колко много лична информация 
вече сте направили публично достъпна чрез акаунтите си в социалните мрежи. 
 
Не е необходимо напълно да се откажете от използването на социални мрежи, но пък 
препоръчваме да се представя възможно най-малко информация при тяхното 
използване. 
 
Трябва да избягвате да публикувате домашния си адрес и телефонен номер (а), 
като би било препоръчително и да ограничите списъка си с приятели до хора, които 
познавате достатъчно добре, избягвайте чекирането и публикването на текущото си 
местоположение и направете профила си видим само за вашите приятели, вместо 
да е публичен. 

 
9. Използвайте софтуер против кражба  

Може да звучи твърде сложно, но е по-просто, отколкото си мислите. 
 
Това е вид софтуер, който, в случай че устройството ви бъде откраднато, можете 
да активирате от разстояние, което му позволява незабавно да изтрие всички 
ваши лични данни (поверителни списъци с контакти, текстови съобщения, история на 
обажданията, история на браузъра, отметки и т.н.) от вашето устройство, преди да бъдат 
достъпни от крадец. 
 
Софтуерът против кражба не е безплатен, но предлага добро решение за подобни 
спешни ситуации. 

 
10. Използвайте VPN (виртуална частна мрежа) 

Не на последно място, този все по-популярен тип софтуер предлага широк спектър от 



 
 

Безопасност и Решаване на проблеми              IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  18 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

решения. 
 
Първо, това прави сърфирането ви в Интернет частно, което означава, че не може 
да бъде достъпен от вашия доставчик на интернет или от някой друг, който има достъп до 
вашия рутер. Това е особено полезно за хора, живеещи в споделено имущество, където 
интернет връзката се осигурява от наемодателя, както и жителите на страни с тежки 
закони за цензура в Интернет. 
 
Той е идеален и за обществените места, защото предлага защитни функции, които  
е възможно да не са налични в публичната мрежа. 
 
VPN инструментите не са безплатни, но тъй като те покриват едновременно широк 
спектър от нужди за сигурност, те определено трябва да се разглеждат като потенциално 
решение. 

 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Компютър/Лаптоп с интернет връзка 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Проведох бързо сканиране на системата и не бяха открити заплахи. Няма какво 
друго да се направи. 
а) ВЯРНО 
б) НЕВЯРНО (Ако искате да сте 100% сигурни, трябва да извършите пълно сканиране на 
системата) 
 
2. Получих имейл с предложение от известна компания, така че трябва да е 
легитимно. 
а) ВЯРНО 
б) НЕВЯРНО (трябва да го пресечете двойно, като потърсите предложението.) 
 
3. Сърфирането в режим инкогнито е сигурно. 
а) ВЯРНО 
б) НЕВЯРНО (режим „инкогнито“ няма нищо общо със сигурността) 
 
4. Винаги трябва да използвам Ad-Block. 
а) ВЯРНО 
б) НЕВЯРНО 
 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
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https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/ 

 

1.2.3 Напреднало ниво 
 

Карта за дейност 5  -  въпросът за личните данни 

Въпросът за личните данни 

НИВО 

Напреднали 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

След като вече знаете какво е дигиталния отпечатък, как вашата лична информация може да бъде 
използвана и колко е важно да се поддържа добра онлайн репутация, е време да ви насочим към 
същността на управлението на вашата дигитална идентичност, т.е. да вземете под контрол вашата 
собствена поверителност. 
 
И така, как всъщност можете да защитите личните си данни? Ето някои от стъпките, които 
препоръчваме да предприемете: 
 
1) Започнете да използвате двуфакторно удостоверяване. Повечето от популярните дигитални 
платформи напр. Google, Microsoft, Facebook, Apple, включително банки и уебсайтове за 
пазаруване, разполагат с тази опция и това е може би една от най-важните стъпки, които можете 
да предприемете за защита на вашата лична информация. Начинът по който работи 
двуфакторното удостоверяване, е да поиска от вас да потвърдите, че сте собственик на акаунта чрез 
друго средство за сигурност. Обикновено това се случва, като влезете в акаунта си с вашите 
идентификационни данни и след това доставчикът на услугата ви изпраща текстово съобщение, 
известие чрез приложение на телефона ви или имейл, съдържащ кратък код, който трябва да 
въведете, преди да можете да влезете във вашия акаунт. Причината, поради която това е важно, е, 
че дори някой да се добере до вашите идентификационни данни, пак имате друго средство за 
защита, което значително намалява шанса за успешна атака срещу личните ви данни. Така че, 
потърсете този метод за сигурност и го активирайте, където и когато е възможно. 
 
2) Спрете да използвате една и съща парола за всичко. Наясно сме, че вероятно сте чували това и 
преди или вече сте се досетили сами, но това е наистина второто най-добро нещо, което можете да 
направите. Има голям шанс, например при онлайн пазаруването, да сте съхранили информацията 
за вашата кредитна карта някъде онлайн, напр. Google Pay, Amazon, eBay или други подобни 
приложения и със сигурност няма да ви се хареса да се превърнете в Дядо Коледа за някой друг. 
Уверете се, че редовно променяте паролите си (и вече споменахме, че не е добра идея да включвате 
там името на домашния си любимец или името на майка ви и т.н.) и използвайте различни пароли 
за всичките си акаунти. Трудно да, но необходимо. 
 

https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/
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3) Актуализирайте редовно софтуера си. Това е може би най-лесното нещо, което препоръчваме да 
направите, просто защото можете да го направите да бъде нещо автоматично или просто да го 
направите в момента, в който системата ви подкани за това. Често обновяването на софтуера е нещо 
което отлагаме във времето или дори не обръщаме внимание. Това, което най-вероятно не знаете 
обаче е, че независимо дали става въпрос за вашия компютър с Windows или Apple, смартфон, 
таблет, безплатен или платен софтуер (напр. Microsoft Office, Adobe, Java), когато има налична 
актуализация, обикновено тя е свързана с идентифициран риск, който хакерите биха могли да 
използват, за да получат достъп до вашето устройство. Ето защо, поддържайте устройствата си 
актуални и спрете да натискате този бутон „отлагане“ всеки път, когато той се появи на екрана ви. 
 
4) Ограничете колко информация разкривате онлайн. Вече го споменахме, но не можем да 
подчертаем достатъчно колко е важно това, защото неща които правите онлайн, напр. ежедневните 
ви дейности, вашите навици за онлайн пазаруване, местоположения които разкривате (тагване) 
или снимки, които качвате с информация за местоположението, са точно нещата, които хакерите 
търсят и могат да бъдат използвани, за да научат, когато сте извън дома си или ще отсъствате 
известно време. Не влизайте в новооткрити уебсайтове с вече съществуващи акаунти, напр. 
Facebook, Google, Outlook, защото тогава давате много повече информация, отколкото трябва. 
 
5) Опити за фишинг. Това е много разпространен метод, използван за получаване на нечии лични 
данни. Има различни форми на фишинг, но можете да тренирате ума си да разпознава рисковете 
и по този начин да сведете до минимум шанса да станете жертва на опит за фишинг. Внимавайте 
за чувството за спешност, т.е. имейл който казва, че акаунтът ви ще бъде спрян, ако не потвърдите 
самоличността си, като щракнете върху връзка, предоставена ви в същия имейл. Също така 
имейли, започващи с отговор и следващи нещо, което не можете да си спомните, напр. ако 
получите имейл с тема, в която се казва „RE: поръчка 188281ZR4 е анулирана“ или „Потвърдете 
своя акаунт в PayPal сега“, можете да ги изтриете директно или поне да проверите в специалното 
приложение (ако е има такова) от вашия смартфон или просто като влезете в акаунта си от друг 
браузър или устройство. Имайте предвид, че такива имейли могат да изглеждат 100% автентични 
и предоставената връзка може да ви отведе до уебсайт, може да ви изглежда напълно легитимен, 
но това може да е опит за фишинг, чрез който да разкриете идентификационните си данни и да 
дадете на някой достъп до вашия акаунт. Опитите за фишинг също включват телефонни 
обаждания, с които ще ви поискат да предоставите идентификационни данни или някаква 
информация за ваш акаунт. Ако това ви се случи, си спомнете, че бизнесите нямат такива практики. 
Кажете им, че ще им върнете обаждане и затворете, след което посетете уебсайта на компанията, 
която те казват, че представляват, намерете някой от официалните им номера и се свържете с 
действителен представител, за да потвърдите това, което ви е било казано по-рано. Не приемайте 
заявки за приятелство на хора, които не познавате, в социалните мрежи, независимо колко 
изкушаващо изглежда снимката на профила им. 
 
6) Прегледайте настройките си за поверителност. Направете списък на всички акаунти, които 
имате, и влезте в техните настройки за всеки един от тях, за да промените настройките си за 
поверителност. Откажете се от всякакви маркетингови съгласия, за които неволно сте се съгласили. 
Някои от тези настройки може да са скрити под други имена като „Персонализация“ или 
„Разрешени предложения“, потърсете ги и тях. Ограничете как приложенията използват вашето 
местоположение и не поставяйте отметки в квадратчетата с молба да предоставите информация за 
това как използвате устройствата си. 
 
7) Премахнете приложенията, които не използвате. Друга стъпка, която можете да предприемете, 
е да разгледате всички приложения, които имате на вашите устройства, и да се запитате кои просто 
седят там, без да са действително използвани. Логиката зад това е, че повечето приложения са 
безплатни, но от вас се изисква да създадете акаунт, който най-вероятно се използва от трети 
страни, без дори да знаете. Колкото повече приложения, толкова по-уязвими сте от опити за 
хакерски атаки и фишинг. 
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Да научите как да управлявате вашата дигитална идентичност означава също, че трябва да знаете 
правата си и как можете да ги използвате. За всички Европейски граждани, голяма част от тях са 
ви предоставени от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679  - Общ регламент за защита на личните данни или 
т.нар. GDPR. Той дава на хората по-голям контрол върху тяхната поверителност чрез следните 8 
основни права: 
 

• Правото да бъдете информирани. за да можете да правите каквото и да е с вашите лични 
данни, трябва първо да знаете кой ги има. Това ви право се отнася до въпроса, че давате 
изричното си съгласие на администраторите да използват вашите данни. Това също 
означава, че можете да попитате кои са други получатели на вашите данни. GDPR 
принуждава администраторите на данни да бъдат напълно прозрачни как събират и 
използват личните ви данни и следователно да обособят процес, по време на който вашето 
съгласие е „свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено“. Освен това 
искането на вашето съгласие трябва да бъде „ясно различимо от останалите въпроси“ и 
представено на „ясен език“. И накрая, можете да оттеглите предварително дадено съгласие, 
когато пожелаете. 
 

• Правото на достъп. имате право да знаете какви данни се събират за вас и как се обработват. 
 

• Право на коригиране. в случай че използвате правото си на достъп и откриете, че има нещо 
неточно в тях, имате право да поискате от администратора да бъде коригирано. 

 
• Право на изтриване (право да бъдеш забравен). Звучи по следния начин: „Субектът на 

данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични 
данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно 
забавяне личните данни“. Прилагат се допълнителни условия, но общо взето можете да 
оттеглите съгласието си и да поискате вашите лични данни да бъдат изтрити. Ще бъде 
разгледано по-подробно в следващата част. 

 
• Право на ограничаване на обработката. Важат допълнителни правила, но основното е че 

ви се дава правото да ограничите обработката на вашите данни. Това право също така 
задължава администратори на данни да информират за „всеки получател, на когото са 
разкрити личните данни“, ако сте решили да се възползвате от това право. 

 
• Право на преносимост на данните. Вие имате право да прехвърлите лични си данни „на 

друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са 
предоставени“ когато това е технически осъществимо, без да се налага да се притеснявате 
от каквито и да било пречки свързани с това. 

 
• Право на възражение. Отново се прилагат някои допълнителни условия, но съгласно това 

право имате право да възразите срещу използването на личните ви данни (например при 
цели за директен маркетинг, научни или исторически цели или статистически цели). Това 
право трябва да бъде изрично представено на вашето внимание „ по ясен начин и отделно 
от всяка друга информация“. 

 
• Права във връзка с автоматизирано вземане на индивидуални решения и профилиране. 

Това право означава, че имате право да не бъдете „обект на решение, основаващо се 
единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда 
правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна 
степен“. С други думи, това право има за цел да ви предпази от потенциална вреда, т.е. 
„решение“, взето без никаква човешка намеса. 
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GDPR включва и голям брой други аспекти като факта, че в случай на нарушение на данни / 
изтичане на данни, администраторът на данни трябва да уведоми както вас, така и отговорния 
национален орган в зависимост от риска, който може да представлява.  
 
Можете да научите повече за GDPR и вашите права тук. Също така ви препоръчваме да гледате 
следното видео в YouTube, което ще ви помогне да разберете по-добре как GDPR ви касае лично. 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

• Медийно устройство (компютър, лаптоп, таблет или смартфон); 
• Интернет връзка; 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

90-120 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

 
1. Няма проблем да имам една парола за всичко, стига тя да отговаря на всички необходими 

критерии. 
а) Вярно. 
б) Невярно. Наличието на силни, но много на брой пароли е най-важното нещо, което 
повечето специалисти по сигурност препоръчват, когато говорят за защита на вашите 
онлайн идентификационни данни и лична информация. 
 

2. Какво е двуфакторно удостоверяване?    
а) Това е част от условията на договори за ползване на онлайн услуги. 
б) Случва се когато въведа грешна парола и системата поиска повторно въвеждане на 
данни. 
в) Това е електронен метод за проверка на самоличността посредством допълнително 
доказателство за собственост на личните данни. 
 

3. Какво представлява правото за достъп предоставена от Oбщия регламент за защита на 
данните (GDPR)? 
а) правото да знаете какви данни се събират за вас и как те се обработват. 
б) правото за свободен достъп до архивите на дадения компания с цел свободно търсене 
на информацията които притежават за мен. 
в) правото на достъп до безплатни услуги, ако не мога да платя необходимите такси 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679#d1e2907-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679#d1e2907-1-1
https://www.youtube.com/watch?v=acijNEErf-c&ab_channel=Channel4News
https://www.youtube.com/watch?v=acijNEErf-c&ab_channel=Channel4News
https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/
https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/
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Карта за дейност 6  -  Право на изтриване (право „да бъдеш 
забравен“) 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) 

НИВО 

Напреднали 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Правото да бъдеш забравен най-вероятно е нещо което рядко ще трябва да използвате. 
 
Но в случай, че се наложи да прибягвате до него, ще е полезно предварително знаете 
подробностите му и вашите права, които произтичат от тях. 
 
Правото да бъдеш забравен може да се използва в случаите, които вече обсъдихме по-рано 
като търсене на работа и видео интервюта. Компаниите, от които ще поискаш изтриване 
на данни, обикновено са длъжни да го изпълнят. 
 
Терминът „обикновено“ крие много проблеми и точно върху това ще се съсредоточим. На първо 
място, в член 15 от GDPR са посочени 3 основни причини, които можете да съобщите, за да 
обосновете искането си за изтриване на вашите данни: 
 
1) Вече не се съгласявате с обработката на вашите данни 
2) В данните има значителни грешки 
3) Вярвате, че те се съхраняват ненужно 
 
Третата причина е най-приложима, когато става въпрос за уебсайтове и компании за търсене на 
работа, с които например вече сте направили видео интервю. 
 
И в двата случая можете да твърдите, че тъй като причината, поради която сте 
предложили данните си, е била те да обмислят да ви наемат, ако в крайна сметка не 
са го направили, тогава няма причина те да съхраняват вашата информация в 
своята база данни. 
 
(Обърнете внимание, че „информация“ в нашия случай може да означава вашето CV или записа 
на вашето интервю). 
 
Разбира се, имаше много твърдения, че гореспоменатите свободи биха могли да бъдат 
преувеличени, поради което се стига до ограничението на свободата на словото и 
пренаписването на историята. 
 
Ето защо в член 17 от GDPR има някои контрааргументи в полза на компаниите, с които те могат 
да отхвърлят искането ви: 
 

- Данните се използват за упражняване на правото на свобода на изразяване и 
информация. 
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- Данните се използват за спазване на законово решение или задължение. 
- Данните се използват за изпълнение на задача, която се изпълнява в обществен интерес 

или при упражняване на официалната власт на организацията. 
- Данните, които се обработват, са необходими за целите на общественото здраве и служат в 

обществен интерес. 
- Данните, които се обработват, са необходими за извършване на превантивна или трудова 

медицина. Това важи само когато данните се обработват от здравен специалист, който е 
обект на законово задължение за професионална тайна. 

- Данните представляват важна информация, която служи за обществен интерес, научни 
изследвания, исторически изследвания или статистически цели и където изтриването на 
данните би могло да наруши или да спре напредъка към постижението, което е било 
целта на обработката. 

- Данните се използват за установяване на правна защита или при упражняване на други 
правни претенции. 

 
Също така имайте предвид, че освен че отказват вашата заявка, компаниите също така имат 
правото да ви начисляват такса, за да изпълнят вашата заявка. 
 
Крайният резултат от такъв конфликт за съжаление е несигурен, тъй като зависи от различни 
фактори и на практика си остава предмет на закона. 
 
Така че просто имайте предвид горните фактори и се уверете, че е абсолютно необходимо 
да се пристъпи към подобно искане, ако и когато обмислите да го направите, тъй като в много 
случаи може да отнеме значително време, за да бъде разрешено. 
 
Ако искате да изпробвате това право може да щракнете тук, за да изтеглите официален 
шаблон, създаден от Европейския съюз, който можете да попълните въз основа на 
хипотетична ситуация. 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Формуляр за упражняване на Право на изтриване 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Коя от следните причини не е приложима като контрааргумент за компании 
които искат да запазят личните ви данни? 
А) Данните ви са подходящи за научно изследване 
Б) Данните ви ще бъдат използвани в съда 
В) Времето за упражняване на правото ви да поискате изтриване е изтекло 
Г) Данните ви ще бъдат използвани за публични здравни проекти 
 

2. В кой случай нямате законното право да поискате изтриване на вашите 
данни? 

https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/?cn-reloaded=1
https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/?cn-reloaded=1
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А) Целта, за която са били предложени на компанията, вече е приключила. 
Б) Вашите данни са неверни 
В) Спомняте си съгласието си компанията да ги обработва 
Г) Искате по-добри условия за обработка 
 

3. Колко време е необходимо, за да бъде разрешена заявка за изтриване на 
данни? 
А) 1 седмица 
Б) 1 месец 
В) 2 месеца 
Г) Зависи от случая 
 

4. В кой сектор можете да направите заявка за изтриване на данни? 
А) Частно 
Б) Публично 
В) с нестопанска цел 
Г) всички изброени 

 
 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/ 

 

Карта за дейност 7  - Политика за поверителност за вашият 
уебсайт 

Политика за поверителност за вашият уебсайт 

НИВО 

Напреднали 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Всички уебсайтове обикновено имат Политика за поверителност, това е текстов документ, 
който описва какъв тип лични данни могат да се събират от потребителите и условията, 
при които ще бъдат обработвани. 
 
Ако искате да сте легални и да не се сблъсквате с трудни ситуации, определено трябва да 
създадете своя собствена Политика за поверителност за вашия уебсайт. 
 
Отначало може да звучи като мозъчно изстискване, но всъщност това е много формулиран 
процес, при който почти всички негови единици са предварително дефинирани и те 
идват както следва: 
 

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/
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1. Какъв тип информация събирате? 
Трябва да започнете с ясен списък с информация, която потенциално би могла да бъде 
събрана от вашия уебсайт. Този списък зависи от услугите, които предлага вашият сайт, 
но в повечето случаи са следните: 

 
Имейл, име, IP адрес, данни за фактуриране, Номер на лична карта, парола, 
история на покупките, информация за кредитна карта, рецензии, коментари, 
обратна връзка. 

 
2. Как събирате информация? 

След това трябва да обясните начините, по които ще бъдат събрани гореспоменатите 
данни. Те могат да включват: създаване на профил, абонамент за бюлетин, покупки, 
съобщение чрез форма за контакт. 

 
3. Защо събирате информация? 

След „какво“ и „как“, трябва да се съсредоточите върху „защо“. Най-честите причини са: 
 

1) За предоставяне на услугите от уебсайта 
2) За подпомагане и подкрепа на вашите потребители 
3) За да персонализирате опита си със сайта 
4) За статистика, с цел надграждане на услугите на уебсайта 
5) За спазване законовите разпоредби 

 
4. Как съхранявате тези данни? 

Трябва да посочите сървъра, на който се съхраняват, и нивото на неговата сигурност (ако 
включва специфична система / технология за сигурност). В случай че се извършват 
транзакции, трябва да споменете прилагания стандарт / протокол за сигурност. 

 
5. Как общувате с посетителите си? 

Споменете възможните начини за контакт с вашите потребители (имейл, телефон, поща, 
смс и т.н.), както и възможните причини за това (отстраняване на проблеми, разрешаване 
на спорове, събиране на плащания, проучвания, бюлетини и др.) 

 
6. Ами бисквитките? 

В случай, че вашият сайт използва бисквитки, трябва да споменете техните типове, вида 
на данните, които събират, и причините за събирането им. 

 
7. Как могат вашите посетители да се оттеглят? 

Трябва да споменете алтернативните начини, по които вашите потребители могат да 
оттеглят съгласието си за събиране на техните данни. 

 
8. Актуализации на политиките 

Накрая трябва да подчертаете, че си запазвате правото да ревизирате политиката си за 
поверителност по всяко време, при условие че ще уведомявате потребителите си всеки 
път, когато се извърши ревизия. 

 
9. Въпроси 

Завършете с наличните методи, чрез които посетителите могат да се свържат с вас, в 
случай че имат някакви въпроси относно Политиката за поверителност и съхраняваните 
от вас данни. 

 
Сега можете да практикувате, като създадете свой собствен документ за поверителност за 
въображаем уебсайт или такъв, който се стремите да създадете. 
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НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Текст 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ  

45 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Във вашата Политика за поверителност трябва да включите честотата, с която ще 
общувате с посетителите си. 
а) ВЯРНО 
б) НЕВЯРНО 

 
2. Ако във вашия уебсайт не се извършват транзакции, не е необходимо да споменавате 

протокол за сигурност на плащанията. 
а) ВЯРНО 
б) НЕВЯРНО 
 

3. Задължително ли е да имате  опция за отказ от съгласие за бисквити в заглавната 
страница на вашия уебсайт? 
а) ВЯРНО 
б) НЕВЯРНО 

 
4. Можете да преработите Политиката си за поверителност без да е необходимо да 

уведомите потребителите след това. 
а) ВЯРНО 
б) НЕВЯРНО 

 
 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/ 

 

Карта за дейност 8  -  Блокчейн 

Блокчейн 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/
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НИВО 

Напреднали 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Личните данни сега трябва да означават много повече просто една лична карта за вас и по този 
начин се надяваме, че тяхната стойност е променила начина по който ги възприемате. Тъй като 
обаче технологиите сега се движат с все по-бързи темпове и тласкат иновациите във всяка посока, 
ще отделим време и ще ви запознаем с една доста важна тема – Блокчейн технологията. 
 
Повечето хора свързват Блокчейн с биткойни, но факт е, че приложението му е универсално и може 
да се използва в много други области като застраховки, управление на активи, плащания, смарт 
уреди, здравеопазване и лична идентификация (например паспорти) и ето защо има много общо с 
управлението на дигиталната идентичност.  
 
Блокчейн е може би най-радикалната и променяща играта иновация на нашето поколение и не е 
нещо, което трябва да чакаме да видим в близкото бъдеще - това се случва сега. И така, какво точно 
е Блокчейн? Може би първото нещо, което трябва да научите тук, е, че Blockchain е софтуерна 
технология и като такава има различни видове Блокчейн в зависимост от това за какво се използва.  
 
Преди да продължите напред, вижте следното видео за да се запознаете с темата.   
 
И така, как Блокчейн засяга дигиталната идентичност? Дигиталната идентичност има потенциала 
да постигне реална социална трансформация и технологията Блокчейн може да помогне за това. 
Това е така, защото Блокчейн може да ви даде контрол върху вашите собствени данни, начина, по 
който правите бизнес, как използвате услуги и как взаимодействате с хората като цяло. Нека да 
разгледаме някои реални приложения на технологията Блокчейн: 
 

• Суверенна самоличност - това е може би най-яркият случай на използване на Блокчейн, 
където цялостна система за идентичност дава на потребителя контрол върху собствените 
му данни. Добър пример е град Цуг, Швейцария, който е един от първите градове в света, 
който използва силата на Блокчейн, чрез въвеждане на цифрова лична карта за своите 
граждани. Друго подобно решение идва от Естония, където за разлика от много други 
страни, всеки естонец, независимо от местоположението си, разполага с държавно 
издадена дигитална идентичност. Благодарение на това Естония е с няколко години напред 
в сравнение с други държави, които все още се опитват да измислят как да удостоверяват 
автентичността на хората без да е необходим контакт физически. В Естония всеки човек 
може да предостави цифрови подписи, използвайки своята ID-карта, Mobile-ID или Smart-
ID, за да може безопасно да се идентифицира и да използва електронни услуги. По света 
има 1 милиард души, които живеят живота си, без дори да могат да докажат своята 
самоличност. Можете ли да си представите как би се променил животът им, ако могат да се 
възползват от подобно решение? 
 

• Удостоверяване – тук Блокчейн може да се използва за удостоверяване, съхранение и 
достъп до документация, но същевременно и за поддържане на пълната защита на данните. 
Ако Блокчейн се използва за удостоверяване, то приложението й може също да намали до 
минимум риск от фалшификация на данните. Други възможности включват тя да се 
използва, за да ни идентифицира както онлайн, така и офлайн и да използва един набор 
от идентификационни данни за достъп до множество услуги като например за нотариуси, 

https://www.youtube.com/watch?v=QphJEO9ZX6s
https://www.youtube.com/watch?v=QphJEO9ZX6s
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
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местни власти, адвокати и др. Добър пример идва от индийското местно правителство 
в Западна Бенгалия, където Холандска Блокчейн компания им помага да се справят с 
административни операции, обработка на искания и проверка на самоличността 
(например заявление за удостоверения за раждане). 

 
• Извършване на плащания – доколко е удобно, когато правите покупки онлайн или банкови 

преводи на някого или някъде в другата половина на света? Вероятно не толкова. Ами ако 
има начин да премахнете въпросът за доверието и просто да се съсредоточите върху 
основната си цел, т.е. да накарате нещата да се случат? Тъй като Блокчейн е изграден върху 
идеята за децентрализация и доверие, обработването на информация се извършва вместо 
вас, и такова приложение може да помогне както за спестяване на пари (елиминирайки 
нуждата от посредник), така и за спестяване на време, защото е много по-бързо от банков 
превод, който понякога може да отнеме и дни. Същото важи и за банковия достъп в 
отдалечени райони, където не всички хора имат достъп до банкови услуги или трябва да се 
справят с несигурност, колебания в държавите, недоверие или просто защото не могат да 
си го позволят. В тези случаи Блокчейн може да се превърне в решение за по-стабилна 
форма на валута, която не би изхабила стойността си за една нощ. 
 

Блокчейн приложенията се появяват буквално навсякъде по света и в различни сфери, 
включително и първоначалното цел за създаване на криптовалути - вече има над 150 от тях. В 
бъдеще можем да очакваме Блокчейн технологиите да станат по-голяма част от нашия живот 
главно поради характеристиките, начело с доверието и децентрализацията. Следователно, ако 
бъде експлоатирана съгласно общоприети етични стандарти, Блокчейн може да бъде най-мощният 
и ефективен инструмент за бизнес както и за провеждане на честна търговия, демократизация на 
обществата и икономиките. 
 
Препоръчваме ви да отделите време, за да научите повече за Блокчейн и неговото приложение, 
като се запишете за следния безплатен курс за обучение. 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

• A media device e.g. PC, Laptop, tablet, smartphone; 
• Internet connection; 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

180 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

 
1. Какво е Блокчейн? 

a) Това е верига от информационни блокове, необходима за достъп до онлайн услуги.  
б) Това е софтуерна технология базирана на доверието, която позволява 
децентрализирани, сигурни и безопасни транзакции. 
в) Това е наскоро открит артефкат за който мнозина вярват, че е доказателство за 
наличието на извънземни.   
 

https://www.ccn.com/indian-state-government-will-issue-birth-certificates-on-a-blockchain/
https://www.ccn.com/indian-state-government-will-issue-birth-certificates-on-a-blockchain/
https://www.ccn.com/indian-state-government-will-issue-birth-certificates-on-a-blockchain/
https://www.youtube.com/watch?v=qOVAbKKSH10
https://www.youtube.com/watch?v=qOVAbKKSH10
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2. Блокчейн се използва само за биткойни (Bitcoins)   
a) Вярно. 
б) Невярно. 
 

3. Кои са някои от областите в които Блокчейн се използва 
a) плащания, идентификация, здравеопазване и търговия; 
б) има много ограничено приложение; 
в) Блокчейн все още не е наличен, но ще може да се ползва в бъдеще 

 
 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/ 

 

2. КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 2.1 Въведение 

КРЕАТИВНО ПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

В тази част ще научим как да използваме дигиталните технологии, за да решаваме проблеми, да 
отговаряме на нашите нужди и да решаваме проблеми в сътрудничество с други. 
 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

• Предпазливост и отговорност 
 

• Самосъзнание 
 

• Автономност 
 

• Решаване на проблеми 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Ще научите: 
 

• как да решавате проблеми и нужди с помощта на дигитални инструменти. 
• как да се работите колективно за решаване на проблеми и нужди с помощта на дигитални 

инструменти. 
• как да помагате и насочвате другите да решават своите нужди и проблеми с помощта на 

https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/
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дигитални инструменти. 
 

DIGCOMP РАМКА 

Област на компетенция: 
 
5: Решаване на проблеми 
 
5.3 Креативно ползване на дигитални технологии 

ПРЕПРАКТИ (ако е приложимо) 

APA стил на писане 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако е приложимо) 

https://drive.google.com/file/d/1RvesU1MRgDrXvFEbOPa1hHG_2i95S6AV/view?usp=sharing 

 

 

2.2 Карта за дейност 
 

2.2.1 Начално ниво 
 

Карта за дейност 6  -  Дигитални проблеми при търсене на работа 

Как да се справим с дигиталните проблеми при търсене на работа 

НИВО 

Основно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Търсенето на работа в интернет е област която си има собствени проблеми на сигурността, а 
автоматизацията на самия процес си идва както с привилегии така и с недостатъци. 
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В тази част от обучението, ние ще се съсредоточим върху недостатъците и ще изброим най-
честите проблеми на които може да се натъкнете когато си търсите работа онлайн и не на 
последно място, някои лесни начини да се справите с тях: 
 

1. Вашето CV не е избрано 
В днешно време поради големия поток на автобиографии които един бизнес би 
могъл да получи дигитално, особено при по-големите компании се налага ползването на 
Система за проследяване на кандидати (на англ. Applicant Tracking System /ATS). 
 
Това е тип софтуер който автоматично сканира получените автобиографии и 
търси определени ключови думи в тях които са отговарят на позицията 
предлагана от компанията и свързаната с нея квалификация.   
Когато има съвпадение с достатъчно на брой думи, тогава вашето CV се пренасочва за 
интервю със съответното лице, а в обратния случай то се отхвърля автоматично 
(според проучванията почти 75% от кандидатите се отхвърлят по този начин).  
 
За съжаление, списъкът с „подходящи“ думи е напълно различен в зависимост от 
областта в която кандидатствате. Използвайте знанията си и се опитайте да 
изброите възможно най-голям брой важни думи и след това ги включете във 
вашето CV.   
 

2. Едно CV за всичко 
Това е един от най-честите капани в които търсещите работа попадат и той се отнася 
както за дигиталната така и за физическата среда. 
 
Да изпратите абсолютно същата автобиография на всеки потенциален работодател а 
голяма грешка защото без значение колко е специфично това което търсите, винаги може 
да има някакви отклонения от това което се изисква. Поради тази причина трябва 
да избягвате да правите това. 

 
С цел персонализирането на вашето CV запомнете следните 3 неща:  
 

- При преглеждането на дадена обява за работа, открийте изискванията на които вие 
отговаряте, но не сте включили в автобиографията си и след това ги добавете. 

- Премахнете онези неща които изобщо не са свързани с обявата за работа. 
- Пренаредете уменията си според обявата за работата която ще кандидатствате по такъв 

начин, че най-подходящата да е най-отгоре. 
 

3. Измамници 
Анонимността която Интернет по принцип предоставя е една от най-добрите среди и за  
дигиталните измамници , включително и когато става въпрос за намиране на работа. 
 
За щастие, има някои доста общи черти сред измамниците, които могат да бъдат 
разпознати и да ви попречат да попаднете в техния капан:  
 

- Те се свързват с вас първи: Съобщение, започващо с твърдението, че автобиографията 
ви е намерена от уебсайт за търсене на работа, без това да събужда някакви спомени във 
вас е жълт (предупредителен) флаг. Макар че понякога може да е истина, рядко се случва 
компаниите да търсят платформи за работа за потенциални служители, без да получават 
автобиографии чрез обява. 

- Твърде хубаво, за да е истина: Работа от вкъщи, няколко часа на седмица, високи 
заплати и гъвкави графици са най-класическото предупреждение за измама. Макар че 
такива страхотни работни места всъщност биха могли да съществуват, обикновено 
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конкуренцията за тях е твърде голяма и работодателите няма да има нужда да търсят 
кандидати сами. 

- Много бърз отговор: Ако в крайна сметка преминете през интервю и получите 
положителен отговор веднага или дори на следващия ден, вероятно не трябва да 
продължите. Процесът на подбор между кандидатите обикновено отнема много повече 
време. 

- Неясни изисквания и описание на длъжността: Когато за дадена работа са 
необходими много важни елементи, които повечето хора притежават, и в същото време не 
са описани подробно в длъжностната характеристика („Не се притеснявайте, ще ви 
обучим“), може би има причина да го избягвате. 

- Непрофесионални имейли: Главни букви, пунктуация и граматически грешки, 
заедно с липсата на лого или подпис, са неща, които истинската компания никога не би 
оставила незабелязани. 

- Искане да платите за нещо: Ако бъдете помолени да платите само за правото да 
бъдете интервюирани или да прегледате автобиографията си, това е огромен червен флаг 
за мошеници. Това е един от най-„традиционните“ им методи. 

- Искат да предадете лична информация: Както вече споменахме, законна компания 
никога не би поискала от вас данни като вашата банкова сметка, номер на лична карта, 
номер на кредитна карта и др., Преди да бъдете наети. Ако това се случи, избягвайте 
допълнителни контакти. 
 

4. Липса на мотивационно писмо 
Може да сте го чували и преди, но истината е, че мотивационното писмо е повече от добре 
дошло, тъй като може да обобщи информация от вашето CV, нещо, което прави вашето 
заявление по-приятелско към неговия рецензент. 
 
Проблемът, когато става въпрос за мотивационни писма и платформи за 
търсене на работа, е, че много от тях имат раздел за качване на вашето CV, но 
не и за качване на документ с мотивационното писмо. 
 
Има 3 основни алтернативи: 
 
• Ако има раздел „съобщение“, можете да копирате и поставите мотивационното си 

писмо там. 
• Можете да включите мотивационното писмо в същия файл като вашия CV 
• Вместо да кандидатствате чрез платформата, можете да изпратите автобиографията и 

мотивационното си писмо по имейл 
 
Имайте предвид също, че същите правила за персонализиране, които се прилагат за 
вашето CV, са валидни и за вашето мотивационно писмо. Мотивационното писмо може да 
бъде дори по-специално пригодено от вашето автобиография, тъй като можете да се 
обърнете към компанията с нейното име и да адресирате конкретната обява за работа, 
която е публикувана. 
 

5. Не разчитайте само на онлайн търсене 
Включването на подобно твърдение тук може да звучи иронично, но е абсолютно вярно. 
 
„Традиционните“ методи за търсене на работа все още не са изчезнали и в действителност 
те могат да се окажат наистина полезни. 
 
Винаги можете да намерите обяви за работа в списания и вестници, които не се намират 
онлайн и, разбира се, опитът да установите лични връзки с потенциални работодатели 
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чрез вашия социален кръг, ще ви помогне да изпъквате повече, отколкото просто да 
бъдете поредния документ в огромна дигитална купчина . 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Онлайн платформа за търсене на работа 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

15 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Ако избера правилните думи за CV съобразени със Системата за проследяване 
на кандидати, то ще бъде одобрено. 
А) ВЯРНО 
Б) НЕВЯРНО (there are a lot of other elements that define its quality) 

 
2. Ако получа имейл че съм взет на работа от голяма компания означава че това 

не е измама. 
А) ВЯРНО 
Б) НЕВЯРНО (един измамник лесно би могъл да се представи за част от екипа 
на някой бизнес. Проверявайте подобна информация като се свържете със 
съответната компания.) 

 
3. Мотивационното писмо е препоръчително, но не задължително. 

1. ВЯРНО 
Б)   НЕВЯРНО 

 
4. Изпращането на CV до голям брой работодатели, гарантира че в даден момент 

ще бъда извикан на интервю. 
A) ВЯРНО  
Б) НЕВЯРНО (тук качеството е решаващо, а не количеството) 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 
https://pxhere.com/el/photo/1449657 

 

 

2.2.2 Средно ниво 
 

https://pxhere.com/el/photo/1449657
https://pxhere.com/el/photo/1449657
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Карта за дейност 7  -  Проблеми при видео интервюиране 

Как да се справим с проблемите при видео интервюиране 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Видео интервютата са сравнително неизследвана територия, тъй като тяхното по-активно 
използване започна едва наскоро, особено след започването на COVID-19 пандемията, поради 
която отдалечените срещи са за предпочитане. 
 
Тъй като тук имаме работа с дигитални инструменти, винаги има вероятност да се сблъскате с 
технически проблеми както и някои „традиционни“ проблеми по време на самото интервю 
които не са свързани с технологиите. 
 
И в двата случая да сте подготвени е най-доброто, което можете да направите. 
 
Ако успеете да отреагирате бързо на възникващ проблем, не само можете да поддържате 
интервюто, но и да покаже, че сте умел и добре подготвен кандидат. 
 
Затова имайте предвид следните потенциални сценарии и техните решения: 
 

1. Има специфичен дрес-код за видео интервюта 
Не поради мода, а по технологични причини, тъй като грешното облекло няма да 
взаимодейства добре с камерата. 

 
Въпреки че всяка камера е различна, обикновено се препоръчва да не се носят бели 
или много ярко оцветени дрехи, тъй като в някои случаи те могат да създадат 
странни отражения. 
Същото важи и за ивиците, тъй като, както може би вече сте забелязали в даден 
момент, те са склонни да се превръщат в оптични илюзии, когато са видими на 
камера.  
Ето защо, за предпочитане са по-тъмните и монохромни цветове. 
 
Обща тайна е, че някои хора не носят панталони по време на видео разговори. Може да 
сте сигурни, че е безопасно и в повечето случаи може да бъде, но винаги съществува 
опасност да направите рефлексивни / механични движения, които не осъзнавате 
незабавно, като например изправяне, за да вдигнете нещо. 
Определено не искате интервюиращите да оценяват избора ви на бельо, така че, за да сте 
100% сигурни, уверете се, че носите подходящ панталон. По-добре е от това да 
имате изненади. 

 
2. Ако носите очила, внимавайте 
Гореспоменатият „код за облекло“ е валиден и за тези от вас, които носят очила, тъй като 
те могат да правят отражения, които ще попречат на очите ви да бъдат ясно 
видими. 
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Ако вашите очила се доставят с покритие против отблясъци, това най-вероятно е 
добре, тъй като точно за това е предназначено това покритие. 
Ако нямат такова покритие, тогава решете дали да преминете към контактни лещи 
или да свалите очилата си, при условие че ще можете да виждате хората на екрана си. 

 
3. Обърнете внимание на обкръжението си 
Колкото по-неутрално е вашето обкръжение толкова по-добре. Идеалният случай би бил 
обикновена стена, но показването на някои основни елементи на къщата във 
вашия екран (като диван, врата, лампа, малка библиотека и т.н.) няма да навреди. 
 
От друга страна, трябва да избягвате прекалено сложни настройки, тъй като те ще 
разсеят вашите интервюиращи и разбира се, те не са толкова приятни за окото. 
 
Не допускайте на показ да бъдат проблемни среди като куп немити съдове. 
 
И накрая, избягвайте да имате прозорец на фона си през деня, тъй като 
слънчевата светлина може да създаде „силуетен ефект“, където да изглеждате тъмни. 

 
4. Не забравяйте да погледнете интервюиращия 
Това е един от най-често срещаните капани на видео интервютата. Прекарвате твърде 
много време в гледане на видео кутията, за да следите маниерите си, или в кутията на 
интервюиращия ви, за да проверите реакциите му. 
 
И в двата случая ще изглежда, че постоянно гледате другаде, което е голям 
недостатък, тъй като контактът с очите е еднакво важен по време на видео интервюта, 
така и по време на стандартни интервюта. 
 
Затова се уверете, че гледате право в камерата на компютъра си възможно най-
дълго, като правите само малки погледи на екрана си, за да проверите реакциите. 

 
5. Не бъдете прекалено спокойни 
Да бъдеш стресиран и роботизиран може да бъде отрицателно, но ако отидеш в 
противоположната крайност, като бъдеш прекалено небрежен, също може да е 
погрешно. 
Докато по-спокойното отношение показва увереност, не бива да прекалявате и 
това е капан на видео интервюта, тъй като сте в собствената си уютна домашна 
обстановка, може да се изкушите да го направите (особено ако интервюто е дълго). Така 
че имайте и това в предвид. 

 
6. Практика, практика, практика 
Както споменахме, бъдете подготвени във всичко, особено ако това ще бъде първото ви 
видео интервю. 
 
На първо място, уверете се, че сте се запознали със софтуера, който предстои да 
използвате. 
Трябва да знаете как да включвате и изключвате камерата и микрофона си от 
съображения за сигурност, но е полезно и за всички аспекти на интервюто. 
Уверете се, че настройките на камерата ви показват приятно, ясно изображение 
на самите вас и проверете дали използвате най-новата версия на софтуера. 
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И накрая, можете да се обадите на ваш приятел, за да тествате както 
ефективността на софтуера, така и дали знаете всички основни функции, които 
може да са ви необходими. 
Излишно е да споменаваме, че всичко това трябва да се направи възможно най-
рано, а не само няколко часа преди интервюто. 

 
7. Бъдете подготвени за технически проблеми 
Технологията е много полезна, но не е перфектна и винаги може да има неочаквани 
технически проблеми. 
 
Въпреки че не можете да ги избегнете, можете да сте подготвени за тях. При видео 
интервютата, това означава, че ако вашият софтуер спре да работи поради неочаквана 
техническа грешка и трябва да го рестартирате, можете да се обадите на 
интервюиращия по телефона, за да го информирате и че в най-лошия случай можете 
да продължите с интервю по телефона. Затова се уверете, че номерът на 
интервюиращия ви е под ръка. 

 
Можете също така да опитате да им се обадите от второ устройство, което може да е 
друг компютър (препоръчително) или мобилен телефон, но тъй като те обикновено 
са по-малко мощни от компютрите, трябва да го направите само в случай, че сте 
уверени, че телефонът ви ще може да се свърже. Затова се уверете, че „вариант 
б“ е готово и настроено, преди да започнете интервюто си. 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Софтуер за видеоконферентна връзка 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

20 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Коя от следните обстановки не се препоръчва за видео интервю? 
А) Шумно заведение 
Б) Обществен транспорт 
В) Леглото 
Г) Всичко изброено 
 
2. Трябва ли да използвате ръцете си, когато говорите по време на видео 
интервю? 
А) Да, защото изглеждате по-изразителни 
Б) Да, защото дава повече енергия на дискусията 
В) Не, защото макар и да сте по-изразителни когато общувате лице в лице, това 
действа разсейващо по време на видео интервю. 
Г) Не, защото има опасност да се ударите в предмети около вас. 
 
3. В случай че възникне проблем със софтуера по време на интервю, трябва да: 
А) Рестартирайте го, докато заработи 
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Б) Рестартирайте го и докато го правите, обадете се на интервюиращия по 
телефона. Ако софтуерът не се възстанови, опитайте да го стартирате на друго 
(резервно) устройство. Ако и там не се получи, продължете интервюто си по 
телефона. 
В) Рестартирайте го и ако не се възстанови, използвайте вашето резервно устройство. И ако 
там също не се получи, обадете се на интервюиращия. 
Г) Нито едно от горните 
 
4. Кое от следните трябва да проверите преди едно видео интервю? 
А) Основните функции на софтуера 
Б) Настройките на вашата камера 
В) Качеството на връзката ви чрез тестово обаждане 
Г) Всичко изброено 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-
ИЗОБРАЖЕНИЕ.php?ИЗОБРАЖЕНИЕ=289426&picture=video-conference 

 

 

2.2.3 Напреднало ниво 

 
Карта за дейност 8  -  Проблеми с уебсайта ви 

Как да се справите с проблеми възникнали на уебсайта ви 

НИВО 

Напреднали 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Дори когато уебсайтовете са лични и опростени (както може да е ситуацията във вашия 
случай), те все още могат да бъдат източник на различни проблеми. 
 
Тези въпроси са буквално безброй и могат да варират от високоспециализирани теми, които 
се нуждаят от помощта на експерт, до по-прости случаи, при които собственикът на уебсайта 
може сам да го реши. 
 
В нашия случай, ще се съсредоточим върху втората категория, като подчертаем най-често 
срещаните проблеми, с които можете да се сблъскате, заедно с препоръчаните за тях 
решения, ако те са технически или практически: 
 

1. Остарял дизайн 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
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Небе с облаци като фон, 5 вида шрифтове на Word Art на едно място, снимки с резолюция 
640x480 и ярки цветове навсякъде, може да са били приемливи през 1998 г., но не и днес. 

 
В днешно време, когато графичните стандарти са много високи, наличието на 
толкова небрежно изглеждащ уебсайт незабавно създава впечатлението, че е 
създаден от любител. 
 
И макар че това може да е така (тъй като не сте професионален уеб дизайнер), точно 
затова съществуват готови за използване теми. 
 
Независимо дали използвате Wordpress, Wix или друг популярна платформа за 
уебсайтове, със сигурност ще намерите готови теми, където цветовете, визуалната 
идентичност, дизайнът и цялостният стил са почти готови и единственото нещо, 
което трябва да направите, е да ги напълните със съдържание. 
 
Те са ценен инструмент за всички начинаещи в създаването на уебсайтове и 
затова определено трябва да обмислите използването им. 

 
2. Липса на актуализации 
Когато става въпрос за личен уебсайт, най-вероятно няма да имате много редовни новини 
за публикуване. Но един уебсайт трябва да бъде както актуализиран така и 
актуален, за да генерира трафик, тъй като потребителите се нуждаят от причина да 
продължават да го посещават. 
 
Опитайте се да актуализирате уебсайта си поне веднъж седмично и дори да не 
чувствате, че има нещо, което си струва да се спомене, създайте новина! 
 
Идеите за такова „запълване на съдържание“ варират в зависимост от вашата тематика, 
но най-безопасният метод е да качите новини относно вашия професионален 
сектор, тъй като те могат да бъдат интересни за вашите посетители, но и са на 
практика безкрайни! 

 
 

3. Претрупана начална страница 
Главната ви страница представлява визуализация на съдържанието във уебсайта ви, което 
потребителят може да разгледа без да е задължително да прочете цялото съдържание в 
него. 
 
Следователно трябва да се опитате да го направите възможно най-опростен, защото 
навлизането в огромно количество информация от първото ви щракване обезсърчава 
потребителите да продължат. 
 
Препоръчителна структура за лична начална страница е: 
 

- Банер за добре дошли 
- Кратка биографична бележка 
- Точен списък на това, което може да се намери на сайта 
- Информационна лента 
- Форма за контакт, заедно с вашите данни за контакт 

 
4. Сложна структура 
Проблем в структурата, като загуба в лабиринт от папки и подпапки, намалява усещането 
за приятно сърфиране. 
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Структурата на главното ви меню може да бъде: 
 

- У дома 
- Относно 
- Падащ списък с основните точки на вашия сайт 
- Новини 
- Контакт 

 
Разликата е, че докато на началната страница има визуализация на тези елементи, в 
менюто се използва достъпът до действителното съдържание. Мислете за това като 
за витрина на магазин и неговия интериор. 

 
5. Неработещи връзки 
Честото попадане на „404 страница не е намерена“ е знак за изоставяне на уебсайта и 
за не полагане на подходящи грижи. Да не говорим за по-лошото класиране в 
Google, тъй като неговият алгоритъм взима в предвид броя на неактивни връзки в даден 
уебсайт. 
 
Поставете си за цел в ежедневните си задачи да правите редовна „проверка на 
неработещи връзки“, особено когато правите структурни промени в уеб страниците 
си. 

 
6. Бавна скорост 
Бавният уеб сайт предизвиква огромна дискусия за потенциалните причини, някои от 
които са много технически. 
 
Но една от най-честите причини, която е лесна за коригиране, е претоварването на 
сървъра с ненужно съдържание, като най-очевидното в тази връзка са големите 
снимки. 
 
Изненадващо е колко място за съхранение можете да спестите само чрез компресиране 
на вашите снимки, докато в същото време визуално разликата ще бъде почти 
незабележима. 

 
7. Липса на данни за контакт 
Една от основните цели за управление на личен уебсайт е да се свържете с 
потребители, които могат да ви помогнат да постигнете целта си. 
 
От друга страна, ако ги карате да търсят навсякъде за да се свържат с вас, със сигурност е 
нещо, което няма да помогне. 
 
Използвайте формуляр за контакт и както споменахме по-рано, уверете се, че поне 
вашият имейл е ясно видим на началната ви страница. 

 
Същото се отнася и за вашите страници в социалните медии. Уверете се, че набора от 
бутони, свързващи всички ваши социални медии, е в горната част на 
началната ви страница и би било още по-добре, ако те присъстват на всички страници 
на вашия сайт. 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 
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Личен уебсайт 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

20 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. В случай, че уебсайтът ви е бавен, компресирането на вашите снимки 
определено ще реши проблема 
А) ИСТИНА 
Б) НЕВЯРНО 
 

2. Задължително е да имате набор от бутони към вашите социални медии на 
всяка отделна страница на вашия уебсайт 
А) ИСТИНА 
Б) НЕВЯРНО 
 

3. Ако вашите данни за контакт са видими, не е необходимо да имате формуляр 
за контакт 
А) ИСТИНА 
Б) НЕВЯРНО 
 

4. Трябва да сте или да познавате графичен дизайнер, за да изглежда уебсайтът 
ви привлекателен 
А) ИСТИНА 
Б) НЕВЯРНО 
 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 
https://pixabay.com/vectors/monitor-404-error-problem-page-1350918/ 

 

3. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИПСИ В ДИГИТАЛНИТЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

3.1 Въведение 
 

https://pixabay.com/vectors/monitor-404-error-problem-page-1350918/
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ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИПСИ В ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

Така наречената разлика в уменията е липса на набора от умения, които работодателите искат / 
имат нужда и уменията, които всъщност притежавате. В този раздел ще се научите да 
идентифицирате кои са липсващите ви компетенции, как да ги придобиете и къде да потърсите 
възможности за тяхното развитие. 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

- Самосъзнание 
- Автономност 
- Решаване на проблеми 
- Как да помагате на други 
- Как да си сътрудничите с други 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Ще знаете как да: 
 

- обясните къде вашите цифрови компетенции трябва да бъдат подобрени или 
актуализирани. 

-  
- намерите възможности за само развитие, за да сте в крак с дигиталната революция. 
-  
- оценявате дигитални умения на другите. 
-  
- напътствате другите да актуализират своите дигитални умения 
-  
- да използвате платформата Pathways for employ 

DIGCOMP FRAMEWORK  

Област на компетенции: 
 
5. Решаване на проблеми 
 
5.4 Идентифициране на липси в дигиталните компетенции 

ПРЕПРАКТИ (ако е приложимо) 

APA стил на писане 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако е приложимо) 

https://drive.google.com/file/d/1D9VThYkvBfiv4WDuWPdJoG3KozSdQJcC/view?usp=sharing 
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3.2 Карти за дейност  
 

3.2.1 Начално ниво 
 

Карта за дейност 9  -  Идентифициране на липси в дигиталните 
умения 

Идентифициране на собствени липси в дигиталните умения 

НИВО 

Основно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Първата стъпка при идентифицирането на вашите дигитални компетенции е да опознаете 
списъка с компетенции, от които можете да избирате. 
 
Въпреки че терминът „дигитални компетенции“ може да звучи доста неясно, в действителност е 
създаден специфичен списък с тях. Този списък се нарича Рамка за дигитални компетенции за 
гражданите (DigiComp). 
 
Структурата на проекта GoDigital и този курс на обучение се основава на същата тази рамка. 
Списъкът с областите на компетентност може да бъде намерен на страница 11 от рамката. 
 
Използвайте този списък от 20 дигитални компетенции, разделени на 5 области, за да 
идентифицирате силните си страни и липсващите умения във вашата собствена дигитална 
компетентност следвайки следните 3 прости стъпки: 
 

1. Напишете списък с уменията, които вече притежавате 
Това означава, че трябва да включвате само тези, които смятате, че притежавате на 
ниво 3 или по-високо. Можете да проверите описанията на нивата от стр. 23 
нататък. 

 
2. Напишете списък с уменията, които искате да придобиете 

Открийте компетенциите, които все още не притежавате (тези с ниво до 2), но се 
уверете, че в даден момент можете да ги надградите и че имате естествена 
нагласа да го направите. 

 
3. Напишете списък с уменията, които смятате, че не можете да постигнете 

Не е възможно да бъдеш добър във всичко. Ето защо би било нормално да наблегнете 
на откритите липсващи умения и да се фокусирате върху слабите си места, а това от 
своя страна може да ви спести много време при търсенето на работа. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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Така че открийте и онези компетенции, които или поради липса на естествена 
нагласа и / или липса на желание за търсене, няма да развиете в този момент 
от живота си. 

 
Може да ви бъде още по-лесно да напишете горните списъци, ако направите теста за дигитални 
компетентности „Оценка на знанията“ от Pathways for Employ, резултатите от който могат да 
ви водят през този процес. 
 
След като вече имате тези 3 списъка, можете да предприемете следните стъпки всеки път, когато 
обмисляте обява за работа, за да прецените колко е вероятно да бъдете наети (по отношение 
на набора от необходими умения), а също и кои компетенции трябва да обмислите да 
развиете първо: 
 

1. Идентифицирайте дигиталните компетентности, които позицията 
изисква 

Прочетете внимателно описанието на длъжността и се опитайте да определите коя от 
20-те компетентности на DigiComp се търси, заедно с необходимите им нива. 
Ако смятате, че това не е ясно в длъжностната характеристика, можете да потърсите в 
Google за да разберете кои са дигиталните компетенции, които обикновено са 
необходими за позицията, която ви интересува. 
Ако в списъка има компетентности сред необходимите за длъжността, които няма 
да можете да придобиете навреме, би било препоръчително да обмислите варианта да не 
кандидатствате за тази длъжност и следователно да се опитате да намерите по-
подходяща такава.  

 
2. Направете малко пресмятане 
За всяко от необходимите умения за работата извадете нивото, което притежавате от 
нивото, което смятате за необходимо. Числото, което получавате, е резултатът на 
нивото на вашето умение. 

 
Например, ако работата изисква Netiquette ниво 5, а вашето ниво Netiquette е 3, 
тогава резултатът ви е Netiquette ниво 2. 

 
Ще получите ниво 5 в случаите, когато ниво 5, което се изисква от работата. Например, 
ако работата се нуждае от „Разработване на цифрово съдържание“ на ниво 5, а вие 
притежавате ниво 5, резултатът ви ще бъде -4. 
 
И накрая, ако работата се нуждае от умение, което изобщо не притежавате, тогава вашият 
резултат е нивото, което компанията търси. Например, ако компанията се нуждае от 
„Защитни устройства“ на ниво 3 и изобщо не притежавате защитни устройства, 
резултатът ви е 3. 
 
Както вече се досещате, колкото по-нисък е резултатът във всяко умение, толкова 
по-добре. 

 
3. Открийте колко близо сте до намирането на работа 
Сумирайте нивата на всички умения, необходими за работата, и това е резултатът от 
който се нуждаете. 
 
Сумирайте резултатите от уменията, които сте събрали от предишната стъпка, и 
получавате личния си резултат. 
 

http://194.30.34.75/P4E/examen/IndexIB.do
http://194.30.34.75/P4E/examen/IndexIB.do
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Извадете личното от резултата необходим за работата и ще получите крайния 
резултат. 
 
Колкото по-нисък е крайният резултат, толкова по-добре! 
 
Колкото по-близо е вашият личен резултат до резултата от работата, толкова 
по-лошо за вас. Ако е 0, това означава, че притежавате точното ниво на 
компетентност, което се изисква и накрая, ако е отрицателно, това означава, че 
сте свръхквалифицирани за работата. 

 
4. Дайте приоритет на компетенциите, които ще бъдат развити 
И накрая, трябва да създадете списък с вашите компетенции за тази работа въз основа на 
тяхната неотложност за развитие. 
 
Това се прави просто като ги подредите въз основа на техния резултат. Този, който 
държи най-високо (и следователно има най-голямата разлика от нивото, което е 
необходимо) се поставя на първо място, докато този с най-нисък се поставя 
последен. 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Достъп до Интернет 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

40 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Резултат от умения от -5 означава, че ви липсва необходимото ниво на умения 
А) ИСТИНА 
Б) НЕВЯРНО 
 

2. Личен резултат от нула означава, че сте точно толкова квалифицирани, 
колкото е необходимо 
А) ИСТИНА 
Б) НЕВЯРНО 
 

3. Резултатът от уменията никога не може да бъде по-висок от необходимото 
ниво за това конкретно умение 
А) ИСТИНА 
Б) НЕВЯРНО 
 

4. Крайният резултат показва само колко сте квалифицирани за дигиталните 
компетенции, необходими за работата, без да се позовавате на друг вид 
изисквания, които може да се търсят. 
А) ИСТИНА 
Б) НЕВЯРНО 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 
https://pixabay.com/photos/mind-the-gap-london-underground-1876790/ 

 

 

3.2.2 Средно Ниво 
 

Карта за дейност 10  -  Пропуски в уменията vs Разминаване във 
вашите умения и тези, от които се нуждаят работодателите 

Пропуски в уменията vs Разминаване във вашите умения и тези, от които се нуждаят 
работодателите 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Докато терминът „Пропуски в уменията“ привлича цялото внимание, има и друг подобен, който не 
е толкова популярен - Разминаване във вашите умения и тези, от които се нуждаят 
работодателите. 
 
И докато първият се отнася до липсата на определени умения, вторият означава да не сте 
наясно какви умения се изискват от работодателите при търсенето на работа. 
 
Ироничното в случая, обаче е, че Разминаване във вашите умения и тези, от които се 
нуждаят работодателите е концепция, която не е толкова популярна, тъй като тя 
предшества Пропуски в уменията, следователно първо трябва да знаете какви умения 
се търсят и след това да се опитате на допълните вашите. 
 
Въпреки че е лесно да се разберат какви са уменията, които се изискват от дадена обява за работа, 
по-трудното е да се разберат нуждите на пазара на труда като цяло. 
 
В допълнение, дигиталният свят бързо се променя, и в резултат на това дигиталните умения 
се класират сред най-търсените умения. През 2020 г. топ 10 на цифровите умения са следните: 
 
*В края на всяко умение можете да видите съответните кодове на DigiComp рамката, които 
му съответстват. 
 

1. Кодиране  
Това може би е най-важната и традиционна дейност в дигиталният свят, която се вписва в 
голям брой проекти. 

https://pixabay.com/photos/mind-the-gap-london-underground-1876790/
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Най-популярните езици за кодиране в момента са PHP/JavaScript, MySQL jQuery and 
Angular. 
 
За съжаление, толкова силно търсено умение изисква и по-голяма взискателност, 
като ученето на кодиране би било по-приложимо в рамките на организирани 
курсове, отколкото самостоятелно. 
 
DigiComp кодове: 1.3, 3.1, 3.2, 5.1 
 

2. Дигитален бизнес анализ 
“Кое дигитално решение да изберем - A или Б?” 
 
Ако сте в състояние да насочите компания през този избор (и да обосновете избора си, 
разбира се), това би било тласък за вашата кариера! 
 
Когато обмислят почти постоянната технологична еволюция, компаниите трябва да знаят 
как точно ще се развиват дигитално, за да могат успешно да се конкурират с другите. 
 
DigiComp кодове: 1.1, 1.2, 5.2 
 

3. Разработване на уебсайтове и приложения 
Уеб разработчиците са много търсени, тъй като всички бизнеси и организации, от най-
малките до най-големите, се изисква да имат добре брандиран уебсайт, който да се 
използва като основна отправна точка за всеки потенциален клиент. 
 
DigiComp кодове: 3.1, 3.3 
 

4. Дигитален маркетинг 
Дигиталният маркетинг става все по-популярен и е тук, за да остане. 
 
Непрекъснато се прилагат нови методи и техники за работа с клиенти и тяхното поведение, 
а бюджетът, който заделят за хората, които разработват маркетингови кампании, се 
увеличава. 
 
Специално внимание трябва да се обърне на маркетинга в социалните медии, който 
се счита за отделна категория маркетинг, като много компании посвещават значителна 
част от маркетинговата си стратегия на него. 
 
DigiComp кодове: 2.1, 2.2, 2.6, 3.1 
 

5. Анализ на данни 
Предприятията събират големи количества данни всеки ден, които, ако не бъдат 
обработени правилно, са безполезни. Анализаторите използват тези данни и извличат 
ценна информация и предлагат съвети и препоръки, които могат да помогнат на 
компанията да се развива успешно. 
 
В момента търсенето на анализатори на данни далеч надхвърля тяхното предлагане и 
изборът на такава кариера може да отвори много врати пред вас. 
 
DigiComp кодове: 1.1, 1.2, 1.3 
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НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

- 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

10 минути 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi 

 

 

3.2.3 Напреднало Ниво 
 

Карта за дейност 11  -  Използване на Pathways for Employ 

Използване на платформата Pathways for Employ 

НИВО 

Напреднало ниво 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Pathways for Employ е дигитален инструмент, който открива и оценява вашите пропуски в 
дигиталните знания. 
 
Чрез поредица от въпроси, той идентифицира вашите силни и слаби страни и ви представя 
доклад, който разкрива повече за тях в детайли.  
 
Важна характеристика на този инструмент е, че той следва структурата на DigiComp рамката и 
представя резултатите в съответствие с 21 умения и 5 области на компетентност на рамката. 
 
Инструментът е лесен за използване и тъй като преминавате през теста като регистриран 
потребител, вашите резултати се запазват и можете да проверявате своите пропуски, 
когато пожелаете.  
 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi
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Натиснете тук, за да влезете в уебсайта, където можете да откриете повече подробности за проекта 
Pathways for Employ, неговите партньори, както и потенциала, който има за подкрепа на бъдещия 
ви професионален живот. 
 
Преминете през теста 
 
За да можете да преминете през теста, вие трябва да сте регистриран потребител. Отидете на 
заглавната страница на Pathways for Employ и кликнете върху Регистрирайте се най-горе в 
дясно. 
 

 
Бутонът за регистрация на заглавната страница на Pathways for Employ 
 
За да се регистрирате ще трябва да попълните форма, където трябва да предоставите следната 
информация: 
 
- И-мейл 
- Име (препоръчително е да използвате псевдоним) 
- Пол 
- Работна позиция 
- Възраст 
- Държава и град 
- Ниво на образование (начално/средно/висше). Кликнете върху кръстчето вдясно от всяка опция, 
за да получите повече подробности за това кои квалификации включва. 
- Накрая можете да зададете парола. 
 
След като поставите отметка в квадратчето за защита на данните в долната част на страницата, 
щракнете върху „Запазване на данните“ в долния десен ъгъл. 
 

http://194.30.34.75/P4E/usuario/index_ib.jsp
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Регистрационна форма 
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След успешна регистрация ще получите следното известие по и-мейл: 
 

 
И-мейл, известяващ за успешна регистрация 
 
След това трябва да се върнете на началната страница и този път да натиснете върху „Вход“ в горния 
десен ъгъл. 
 

 
Бутон за вход на началната страница на Pathways for Employ 
 
Впишете вашите и-мейл и парола във формата, която ще се покаже и натиснете „Вход“. 
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Екран за вход 
 
След като успешно влезете ще забележите, че бутонът „Регистрация“ горе вдясно се е променил с 
името на вашият акаунт. Така вече можете да преминете през теста, като кликнете върху 
„Оценяване на вашите цифрови компетенции“ в горния ляв ъгъл. 
 

 
Бутон за оценяване на вашите цифрови компетенции 
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На следващата страница ще откриете основна информация за теста. Натиснете върху „Да 
започваме“. 
 

 
Бутон „Да започваме“ 
 
Отворете падащото меню на „Модул“ и от там изберете областта на компетентност, за която 
искате да направите теста. Ще забележите, че за всяка от областите има 2 възможности – да 
попълните теста като предприемач или служител. 
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Избиране на предпочитан език за работа 
 
След това избирате кой е предпочитаният от вас език за работа и натискате върху „Започнете 
теста“. 
 

 
Започване на теста 
 
Докато правите теста, може да срещнете различни видове въпроси, като например за самооценка. 
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Самооценка 
 
Избор на няколко варианта 
 

 
Избор на няколко варианта 
 
 
Щракване върху дясната част на изображението…. 
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Щракване върху дясната част на изображението 
 
Или даване на отговор в писмена форма. 
 

 
Отговори в писмена форма 
  
 
В ляво, винаги има колона, където можете да проверите елементи като: 
 

- Вашият прогрес до момента 
- Областта на компетентност и уменията, върху които правите теста 
- Нивото на умения, което сте достигнали до момента (в зависимост от отговорите ви) 
- Точно под нивото на уменията, можете да видите номерата на въпросите. Под всяко 

число има отметка или „х“ в зависимост от това дали сте отговорили правилно или 
грешно или молив, в случай че все още не сте отговорили. 
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Колона от ляво 
 
Накрая на теста ще ви бъде представено обобщение на вашите резултати, където можете да 
видите нивото, което сте достигнали във всяко от уменията от областите на компетентност, 
заедно с текст, който описва възможностите ви във всеки отделен случай. 
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Обобщение на резултатите 
 
Проследяване на дейността ви: 
 
Ако искате да проверите активността си в уебсайта, отидете на началната страница и кликнете 
върху вашият профил в горния ляв ъгъл. 
 

 
Бутон на вашият профил 
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Също така имате възможността да редактирате своята лична информация, като в лявата колона 
кликнете върху профила си. 
 

 
Бутонът на вашият профил 
 
В раздела „Вашите тестове“ можете да видите списък с всички ваши тестове, от най-новия до най-
стария, заедно с часа и датата, на които сте ги започнали, независимо дали сте ги завършили или 
не, и накрая дали сте получили съответната значка (в този случай иконата на значката е цветна). 
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История на вашите тестове 
 
От раздела на „Вашият профил“ можете да видите най-високото ниво, което сте постигнали 
за всяко едно от 21-те умения (ако все още не сте преминали теста за определено умение, вместо 
тикове ще има тирета). 
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Бутон за изтегляне на сертификат 
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Освен това, можете да кликнете върху „Изтегляне на сертификат“ в горния ляв ъгъл, за да 
изтеглите pdf файл, в който са записани гореспоменатите постижения. 
 

 
Постигнати нива на компетенции в 5-те области 
 
От раздела „Компетенции“ кликнете върху знака за възпроизвеждане в края на описанието на 
„Виртуален служител“. 
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Знак за възпроизвеждане в долния десен ъгъл на бутона за „Виртуален служител“. 
 
Ще можете да видите всички изисквания, необходими за придобиване на значките от 5-те области 
на компетентност. Ще забележите, че в почти всички случаи трябва да постигнете напреднало ниво 
за съответните умения във всяка област. 
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Изисквания за спечелване на значка - 1 
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Изисквания за спечелване на значка – 2 
 
След като сте придобили всички 5, ще можете да получите значката за „Виртуален служител“! 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Pathways for Employ 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 
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20 минути 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Обобщението, което получавате накрая на всеки тест е базирано на това на колко въпроса сте 
отговорили правилно: 
A) Вярно 
B) Невярно 

 
2. Съществува премиум версия на инструмента: 

A) Вярно 
B) Невярно 

 
3. Всички въпроси в теста имат единствено възможност за отговор „вярно“ и „невярно“: 

A) Вярно 
B) Невярно 

 
4. Можете да преминавате през тест регулярно (напр. всеки месец), за да следите своят 

напредък в намирането на работа: 
A) Вярно 
B) Невярно 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://pxhere.com/en/photo/1443493 

 

https://pxhere.com/en/photo/1443493
https://pxhere.com/en/photo/1443493
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