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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЗАЩИТА НА 

КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

2. Код на курса: 43.1.7.7.59 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта  

6. Семестър: седми 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: проф. д н Христо Иванов, д-р Захари Бисиров 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса студентите, приключили обучението си по дисциплината, да 

придобият основни знания относно: 

 Дефиниране на рисковите фактори за националната сигурност и в частност на тези 

свързани с информационните фондове на класифицираната информация засягащи 

сигурността на Р България; 

 Видове информационни фондове и разграничаването им; 

 Система от органи в областта на защитата на класифицираната информация. 

Функции, задачи и правомощия на службите за сигурност и обществен ред; 

 Статут, функции и задачи на служителя по сигурността на информацията; 

 Персонална сигурност на класифицираната информация; 

 Физическа сигурност на класифицираната информация; 
 Документална сигурност на класифицираната информация; 

 Индустриална сигурност на класифицираната информация; 

 Условия и ред за издаване на разрешение на класифицирана информация на НАТО 

и ЕС; 

  Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания относно: лични данни, идентифицирано физическо лице, физическо 

лице, което може да бъде идентифицирано; специални категории лични данни, лични данни, 

свързани с присъди и нарушения; принципи и основания за обработване на лични данни; права 

на субектите на данни; администратор, права и задължения; обработващ, права и задължения; 

нарушение на сигурността на личните данни; длъжностно лице за защита на данните; оценка 

на въздействието; прехвърляне на лични данни към трети страни и международни 

организации; органи за защита на личните данни на международно и национално ниво; 

обработване на лични данни от наказателните органи; електронен подпис; електронни 

съобщения.  

10. Начин на преподаване:  

 Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, които 

максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Лекциите са богато 

илюстрирани с графичен материал, който се представя чрез презентации с мултимедиен 

проектор и се допълват с примери, които се показват на бяла дъска.  

 Практическите упражнения се провеждат в компютърните лаборатории на катедрата, 

оборудвани с необходимите приложения и устройства, и софтуери за симулация. 

11. Предварителни изисквания: Входните връзки са основи на сигурността, стандарти на 

информационната сигурност, както и от преподаваните технически дисциплини. 



12. Съдържание на курса: В дисциплината се акцентира на същността и спецификата на 

теоретичните основи на защитата на личните данни . 

13. Библиография:  

Основна литература: 

1. Закон за защита на класифицираната информация, обн. ДВ. бр. 45 от 30 Април 

2002г.,  изм. ДВ. бр. 88 от 9 Ноември 2010 г. 

2. Закон за защита на личните данни, обн. ДВ. бр. 1 от 4 Януари 2002г.,  изм. ДВ. бр. 97 от 

10 Декември 2010 г. 

3. Закон за киберсигурност, 18 декември 2018 г. 

Допълнителна литература: 

1. Доклади, изготвени от работна група по чл. 29 от 1999 до момента.  

14. Методи и критерии на оценяване:  

Студентите получават заверка след приключване на лекционния курс, въз основа на 

изпълнени критерии за работа, чрез решаване на тестове, казуси и практически задачи.   

Дисциплината завършва с писмен изпит. 

Тежест на оценяването: 50% от теста и 50% от писмената разработка. 

 

       Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 


