
 

 

 
 

ПОКАНА 

за еднодневно обучение /29.05.2020 г./ на тема: 

„ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ“ 
 

Провеждането на обучение по защита на класифицираната информация на 
ръководителите и служителите в организационните единици е задължително 
изискване за получаване на достъп до класифицирана информация, съгласно 
чл.38, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация. За 
неизпълнението на това изискване се налагат съответните административни 
наказания от Държавна агенция „Национална сигурност“, съгласно 
административно-наказателните разпоредби на ЗЗКИ. В изпълнение на 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно обучение на лицата в областта на защитата 
на класифицираната информация, приети с Решение на Държавната комисия по 
сигурността на информацията № 66-I/12.09.2019 г., освен първоначално 
обучение, следва периодично да се провежда и текущо обучение на служителите 
с достъп до класифицирана информация. 

ЦПО “Кибер Академия” организира обучения по „ЗАЩИТА НА 
КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ” в съответствие с изискванията на Закона за 
защита на класифицираната информация и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ относно 
обучение на лицата в областта на защитата на класифицираната информация, 
приети с Решение на Държавната комисия по сигурността на информацията. 

Провеждането на първоначално и текущо обучения по защита на 
класифицираната информация е задължително изискване за ръководителите и 
служителите с достъп до класифицирана информация и подлежи на контрол от 
Държавна агенция „Национална сигурност“, по реда на Наредбата за извършване 
на проверките по прекия контрол по защита на класифицираната информация.  
 

Курсът на обучение включва: 
Нормативна уредба за защита на класифицираната информация в 

Република България; права и задължения на ръководителите и служителите в 
организационните единици; национална система от органи и мерки за защита на 
класифицираната информация; право на достъп до класифицирана информация 
и прилагане на принципа „необходимост да се знае“; практически въпроси при 
определяне на мерките за сигурност, маркиране на документите и определяне 
нивата на защита на класифицираната информация в организационната единица. 



 

 

 
 
Лектор: 

Васил Ризов има магистърска степен по право от Югозападния университет 
„Св. Неофит Рилски“ и юридическа правоспособност от Министерство на 
правосъдието. 

До 2012 г. работи в Държавна агенция „Национална сигурност”, където 
ръководи дирекция „Защита на класифицираната информация“, а през периода 
2012 – 2017 г. е заместник-председател на Държавната комисия по сигурността на 
информацията. От 2018 г. е директор на дирекция „Сигурност“ и служител по 
сигурността на информацията в Министерството на земеделието, храните и 
горите.  

Хоноруван преподавател е по дисциплините „Защита на класифицираната 
информация“ и „Защита на личните данни“ във факултет „Национална сигурност 
и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

 
Обучението ще се проведе в гр. София, ул. „Граф. Игнатиев“, №9. 

Обучаемите ще получат поименен сертификат, в съответствие с изискванията на 
Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение, който ще им 
даде конкурентно предимство в професионалната реализация. 
 

Цена за 1 обучаем - 240.00 лв (без ДДС), 288.00 лв (с ДДС). 
 

 В цената са включени: кафе-паузи, презентации по темите на обучението, 
допълнителни материали в електронна форма, практически материали във 
връзка с дейностите по защита на класифицираната информация  и др. 
 
 
Тел. за връзка: +359 2 980 22 21,  +359 88 6656060 
Имейл : office@cyber-acad.eu 

    office@cyber-services.eu 
 
 
11.05.2020 г. 
Гр. София 

Станимир Пенелов 
Управител, „Сайбър Сървисис“ ЕООД 
Директор, ЦПО „Кибер Академия“ 

 
 
 


