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АНОТАЦИЯ  

Дисциплината „Защита на класифицираната информация“ дава знания относно 

обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на 

класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея. 

Представят се органите за защита на класифицираната информация, мерките за защита на 

класифицираната информация, както и правилата за обмен на класифицирана информация. 

Специално внимание е обърнато на реда за получаване, отнемане и прекратяване на 

разрешение за достъп до класифицирана информация, както и на 

административнонаказателната отговорност по Закона за защита на класифицираната 

информация. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

Основната цел на учебния курс е студентите да се запознаят с действащата в страната 

правно-нормативна уредба в областта на защитата на класифицирана информация, 

определенa от  международни и български правни актове и документи.  

По-конкретно студентите трябва да придобият умения и знания: 

 за работа с класифицирана информация и решаване на казуси в областта на 

защитата на класифицирана информация, като част от системата за защита националната 

сигурност; 

 които да им дават възможност самостоятелно да идентифицират и анализират 

проблеми, свързани със защитата на класифицираната информация в Република България. 

Завършилите курса ще получат: 

Знания за: 

 състоянието, характеристиките и тенденциите на развитие на защитата на 

класифицираната информация в Република България;  

 организационното поведение на организациите създаващи, обработващи и 

съхраняващи класифицирана информация; 

 добрите практики в тази област.  

Умения за: 



 използване на професионални критерии при оценка и анализ на казуси от областта 

на защита на класифицираната информация в Република България. 

Способности за: 

 концептуално мислене в сферата на защитата на националната сигурност; 

 успешно реагиране при нови ситуации и нетрадиционни заплахи; 

 целенасочено действие в сферата на националната сигурност. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината не изисква предварителна подготовка освен общообразователната. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1. Предмет и понятие за класифицирана информация. 

Тема 2. Категории класифицирана информация. 

Тема 3. Достъп и защита на информацията според законодателството на Република България. 

Тема 4. Видове защита на класифицираната информация. 

Тема 5. Закон за защита на класифицираната информация и подзаконови нормативни актове, 

свързани с него. 

Тема 6. Органи за защита на класифицираната информация. Статут на Държавната комисия по 

сигурността на информацията. 

Тема 7. Условия за достъп до класифицирана информация. Актове за достъп до 

класифицирана информация. Задължения на лицата, получили достъп до класифицирана 

информация. 

Тема 8. Ред за издаване, отнемане и прекратяване на разрешение за достъп до класифицирана 

информация. 

Тема 9. Съхраняване на класифицираната информация. Маркиране и обозначаване на 

документи, съдържащи класифицирана информация. Регистрация на класифицирана 

информация. Изпращане на класифицирана информация. 

Тема 10. Унищожаване на класифицирана информация. 

Тема 11. Контрол върху дейността по защита на класифицираната информация. 

Тема 12. Административнонаказателна отговорност по Закона за Защита на класифицираната 

информация. 

Тема 13. Обща характеристика на съставите на административните нарушения по ЗЗКИ. 

Тема 14. Административни наказания по ЗЗКИ. 

Тема 15. Престъпления и системност  на нарушенията по ЗЗКИ. 

Тема 16. Ред за налагане на административнонаказателна отговорност. 



 

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

Студентите изпълняват индивидуални приложни задачи, като анализират в свои курсови 

работи прилагането на правно-нормативната уредба в свободно избрана от тях тема. 

Защитата се провежда в края на семестъра. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Знанията и уменията на студентите се оценяват чрез семестриален изпит, който е 

писмен и  устен.  

Изложението в отговорите трябва да е изчерпателно от фактическа гледна точка, да е 

логично подредено и да е направено  на български език. 
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