
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление“
Специалност: “Бизнес администрация и мениджмънт”
Магистърска програма “Реклама и връзки с обществеността в управлението на
бизнеса”
Образователно-квалификационна степен: “магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW 1011
2. Наименование на учебната дисциплина: Право на достъп до информация и защита на

информацията
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Христо Иванов
9. Резултати от обучението:
Студентите ще получат знания за правото на достъп до информация и защитата на информацията. Те

ще бъдат запознати с националната система за защита на класифицираната информация. Структурно и
организационно ще придобият знания за Държавната агенция за национална сигурност, за нейната
дейност и дейността на нейните служители. От особена важност за тях е редът и условията за достъпът
им до обществената информация и защитата на личните им данни.

10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания:
Необходимо е студентите да бъдат запознати с европейското и националното законодателство

регламентиращо правото на достъп до информация и защитата на информацията както и на личните
данни.

12. Съдържание на курса: Лекционният курс очертава същността, процесите и функциите на
информацията. Аналитично се разглеждат предпоставките за синхронизиране на европейското с
националното законодателство при защитата на информацията. Изяснява се дейността на националната
система за защита на класифицираната информация, както и видовете й. Проследяват се и условията и
редът за защита на обществената информация и защитата на личните данни.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси/
инструменти:

Конституция на Република България ДВ., бр. 55/1991 с посл. изм.ДВ., бр. 12/2007;
Закон за защита на класифицираната информация ДВ, бр. 45/2002 с посл. изм.ДВ, бр. 80/2011;
Закон за достъп до обществена информация ДВ,бр. 55/2000 с посл. изм.ДВ, бр.39/2011;
Закон за защита на личните данни ДВ, бр. 1/2002 с посл, изм. ДВ, бр. 81/2011
Иванов. Хр. Сигурност на малките и средните предприятия. Стандарти. ВСУ 2011 г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции, дискусии, консултации.
15. Методи за оценка и критерии:
Разработване на курсов проект, устен изпит.
Критерии за оценка: “А” “ОТЛИЧЕН” – студентът показва всестранни и задълбочени знания , дава

обосновани и точни отговори по въпросите, умело, логично и точно излага мислите си, притежава
практически умения и навици по отчитане на кризисни ситуации. “В” “МН. ДОБЪР” – студентът има
пълни и задълбочени познания, притежава практически умения, има логична и задълбочена мисъл,
умело си служи с правната терминология. “С” “ДОБЪР” – студентът има пълни знания, притежава
практически умения, има задълбочена мисъл. “D” “или “Е” “СРЕДЕН” – студентът отговаря по
същността на въпросите с известни затруднения. “FX” или “F” “СЛАБ” – студентът няма необходимите
знания. Студентите се информират непосредствено след като завършат писмения изпит. Оценките им се
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нанасят в студентската книжка и протокола. Съобщават им се и мотивите за оценката. Тези, които не са
съгласни с оценката, имат възможност да искат повишение чрез подаване заявление във фронт-офиса и
разрешение от декана на факултета.

16. Език на преподаване: български.
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