
Дистанционна работа 
         СЪВЕТИ 
ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Въведете мерки като криптиране на хард диска, 
изключване при неактивност, защитени екрани, 
силна автентикация, контрол и криптиране на 
подвижните носители (напр. USB и дискове). 
Въведете процес за дистанционно спиране на 
достъпа до изгубено или откраднато устройство.

Осигурете ясна политика в областта на дистанционната 
работа, която включва ръководство за достъп до 
служебни ресурси и лице за контакт при възникнал 
проблем. Създайте ясна процедура в случай на 
инциденти със сигурността. Прилагайте допълнителни 
мерки относно документи, адресирани до средния и 
висш мениджмънт за подпис, одобрение/обратна 
връзка и информация.

Въведете организационни политики 
и процедури (тествани 
предварително, ако е възможно)

   Подсигурете отдалечения                                                                 
достъп

Нека връзката на служителите Ви се осъществява 
само през корпоративната мрежа, подсигурена от  
VPN с мултифакторна автентикация. Уверете се, че 
дистанционните сесии автоматично се прекратяват 
при неактивност и изискват повторна автентикация 
след определно време.

Поддържайте актуални 
версии на операционните 
системи за устройствата 
и приложенията си 
Това ще намали риска от кибер 
престъпници, които експлоатират 
некоригирани уязвимости.

Насърчавайте използването на многофакторна 
автентикация за достъп до корпоративния имейл. 
Осигурете сигурни комуникационни канали, в които 
лесно да  общуват служителите Ви, както помежду 
си, така и с външни лица.

Подсигурете 
корпоративните 
комуникации

Обучете служителите си за организационната 
политика по отношение на дистанционната работа. 
Отделете време за повишаване на осведомеността 
за кибер заплахите, особено за фишинг атаки и 
социален инженеринг.

Повишавайте 
осведомеността на 
служителите си за рисковете 
от дистанционната работа

Защитете устройствата за 
дистанционен достъп

Активно проверявайте необичайните дейности на 
потребителите с отдалечен достъп и прецизирайте 
нивата за известия при атаки към VPN.

Завишете наблюдението 
над сигурността 

Регулярно общувайте 
със служителите си 
Установете реалистични цели, работен график и 
гъвкави механизми за проверка, като вземате 
предвид индивидуалните обстоятелства. 



Дистанционна работа 
СЪВЕТИ

ЗА СЛУЖИТЕЛИ

Спри. Помисли. 
После се свържи
Преди да работите дистанционно, запознайте се със 
служебните устройства, политики и процедури. 
Уверете се, че познавате оборудването, плюсовете и 
минусите от употребата му и лицето за контакт при 
нужда от съдействие.

Избягвайте споделянето 
на лична информация
Не споделяйте лична информация писмено, дори 
ако Ви изглежда легитимно изискана. Свържете се 
директно с организацията, която смятате, че 
изпраща запитването.

Обсъждайте работните планове с преките 
си ръководители и членовете на екипа, 

Упражнявайте навици

Останете бдителни
Внимавайте за подозрителна дейност или 
финансово обвързани заявки. Може да Ви се 
представят за Ваш ръководител! Ако се осъмните, 
позвънете на този човек, за да проверите. 
Не натискайте линкове и не отваряйте приложени 
файлове, непоискани имейли или съобщения.

Използвайте само служебно предоставени 
устройства и софтуер. Създавайте силни пароли и 
ползвайте одобрен софуер за управлението им, ако 
има достъпен; не ги записвайте и ги пазете, ако все 
пак се налага. Избягвайте алтернативни опции, 
дори ако отговарят на нуждите Ви.

Достъпвайте служебни данни 
с фирмено оборудване 

Свързвайте се със служебната мрежа само през  
служебен VPN и пазете маркерите (напр. карта за 
достъп), необходими за осъществяване на VPN 
връзка. 

Подсигурете отдалечения 
достъп

Употреба на лични 
устройства

Разделете работното от 
свободното време

Избягвайте употребата за лични цели на 
служебното си устройство, дори в условията на 
дистанционна работа.

Ако забележите необичайна или подозрителна 
активност на устройствата, които използвате за 
дистанционна работа, незабавно се свържете със 
своя работодател  чрез официалните 
комуникационни канали. 

Докладвайте

Ако употребата на лично устройство е единственият 
възможен вариант и работодателят Ви го позволява, 
уверете се, че операционната система и софтуерът 
са актуализирани, анти-вирусната/анти-малуер 
програма е включена и връзката е подсигурена чрез 
VPN, одобрен от Вашата организация.

когато не са под наблюдение и винаги ги 
съхранявайте на сигурно място, за да предотвратите 
загуба, кражба или повреда.  Избягвайте надничане в 
екрана си, като използвате защитен филтър и 
избягвате насочването на дисплея си към прозорец 
или камера.

Пазете мобилното оборудване 
и дистанционната си среда
Не давайте на семейството си достъп до служебните 
Ви устройства. Заключвайте или изключвайте, 

докато трае периодът на дистанционна работа, вкл. 
разпределение на задачи,  срокове и канали за 
комуникация.


