
 

 

 
 

Покана 
за еднодневно обучение /19.06.2020 г./ на тема: 

 „ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ“ 
 

Провеждането на обучение по защита на класифицираната информация на 

ръководителите и служителите в организационните единици е задължително 

съгласно Закона за защита на класифицираната информация и е един от 

основните въпроси при проверките, извършвани от Държавна агенция 

„Национална сигурност“. След последните промени в Закона за защита на 

класифицираната информация и Наредбите по видовете сигурност на 

информацията, въпросът за провеждане на обучение придоби нова актуалност. 

В отговор на засиления интерес, Център за професионално обучение 

„Кибер Академия“ организира поредно обучение на тема „ЗАЩИТА НА 

КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ“. Обучението е предназначено за 

ръководители и служители от състава на организационните единици и има за цел 

да им даде основни теоретични знания и някои практически насоки за 

разработване и прилагане на мерките за сигурност и работа с класифицирана 

информация. То е насочено да подпомогне служителите по сигурността на 

информацията и е особено подходящо за публични администрации, търговски 

дружества и други организации, на които се налага да прилагат изискванията за 

защита на класифицираната информация. 

Курсът на обучение включва: актуален преглед на нормативната основа 

за защита на класифицираната информация в Република България; органи и 

мерки в националната система за защита на класифицираната информация; 

права и задължения на ръководителите и служителите с разрешения за достъп до 

класифицирана информация. Специално място в курса на обучение е отделено на 

практическите въпроси за 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 МЗХГ. 

Господин Ризов е хоноруван преподавател по дисциплините „Защита на 

личните данни“ и „Защита на класифицираната информация“ във факултет 

„Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.  

Обучението ще се проведе от 9.00 до 17.00 часа на 19 юни 2020 г. в гр. 

София, ул. „Граф. Игнатиев“, № 9.  

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат, съгласно 

изискванията на Националната Агенция за професионално образование и 

обучение и Закона за защита на класифицираната информация, който ще им 

даде конкурентно предимство в работният процес и право да работят с 

класифицирана информация. 

 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 отчетността 

и защитата на класифицираната информация и др. 

Тел. за връзка: +359 2 980 22 21,  +359 88 6656060 
Имейл : office@cyber-acad.eu 
 
 
08.06.2020 г. 
Гр. София 

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

 
 
 


