
                                               

 

КОНСПЕКТ ПО ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТА НА 

КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.Съдържание на понятието „класифицирана информация” 

2.Същност на защитата на класифицирана информация 

3.Регулаторна рамка на защитата на класифцираната информация 

4.Национална система за защита на класифицираната информация – 

органи и компетенции.  

5.Фигурата „служител по сигурността на информацията” – статут, 

права и задължения 

6.Понятие за организационна единица – права и задължения на 

организационните единици и техните служители 

7.Видове класифицирана информация и нива на класификация на 

информацията.  

8.Срокове за защита на класифицираната информация 

9.Особености на процедурата по маркиране на класифицирана 

информация.  

10.Съхраняване на класифицираната информация 

11.Регистратури за класифицирана информация 

 12.Размножаване, изпращане, предаване, пренасяне, приемане и 

унищожаване на материали, съдържащи класифицирана 

информация 

13.Условия и ред за получаване на достъп до класифицирана 

информация 

14.Видове проучвания по ЗЗКИ 

15.Видове защита на класифицираната информация. Физическа 

сигурност 

16.Видове защита на класифицираната информация. Документална 

сигурност 

17.Видове защита на класифицираната информация. Персонална 

сигурност 

18.Видове защита на класифицираната информация. Криптографска 

сигурност 

19.Видове защита на класифицираната информация. Сигурност на 

автоматизираните информационни системи и мрежи 

20. Административно-наказателна отговорност по ЗЗКИ 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т  
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