EXPERT EVENTS, със съдействието на Правна кантора ЛЕГА КОНСУЛТИНГ,
организира:

СЕМИНАР НА ТЕМА:

“КИБЕРСИГУРНОСТ”
15 април 2019 г., гр. София,
Парк хотел Витоша, ул. „Росарио” 1

ЛЕКТОРИ:
СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ – началник на сектор „Дигитални анализи и открити
източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР
ВЛАДИМИР КЪНЧЕВ - управител и старши консултант на фирма Сървис
Центрикс
ГИНКА ХРИСТОВА – адвокат, председател на Международен правен център –
ILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University
СЛАВИ ТАНКЕИН – юрист, експерт-магистър по Информационна сигурност
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:
15 април 2019 г. – понеделник:
09.00 – 09.30 ч. - Регистрация на участниците

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 – ТЕНДЕНЦИИТЕ В КИБЕРЗАПЛАХИТЕ И ИЗМАМИТЕ

 От къде най-често идва заразяването с Рансъмуер
 Банковият троянски кон
 Атака чрез активно подслушване
 По какъв начин се прихваща паролата на електронната пощенска кутия
 Механизми на измамните сайтове за пазаруване

 Романтични онлайн измами
 Какво причинява aтака чрез „DDOS“
 ДИСКУСИЯ
Лектор: СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАЩИТАТА ОТ КИБЕРАТАКИ

 Добри и лоши практики в защитата на организациите
 Административни мерки за защита
 Средства за защита на приложенията от атаки
 Вършат ли работа Антивирусните решения? Съвременни методи за защита на
работните станции от неизвестни заплахи
 Защита на акаунти с високи привилегии
 Оптимизация и автоматизация на процесите по откриване и разследване на кибер инциденти
 Откъде да започнем защитата на корпоративната среда?
Лектор: ВЛАДИМИР КЪНЧЕВ

13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на “Парк хотел Витоша”

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА
 Как да се опазим от кибератаки? Технически и организационни мерки за
обезпечаване на киберсигурност
 Как да гарантираме сигурността на данните, с които работим ежедневно и без които
бизнесът ни не може да функционира?
 Кражба на самоличност. Жертви. Превенция.
Лектори: Адв. ГИНКА ХРИСТОВА и СЛАВИ ТАНКЕИН

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА ПРОДЪЛЖЕНИЕ
 Информационна сигурност. Защита на личните данни.
 Рансъмуеър – бичът на съвременните технологии.
 Нови схеми за фишинг – примери от практиката
 Криптовалути – “за” и “против”
Лектори: Адв. ГИНКА ХРИСТОВА и СЛАВИ ТАНКЕИН

17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА
УЧАСТИЕ

