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Анотация 

Достъпът до класифицираната информация в Република 
България се регламентира от Закона за защита на класифицираната 
информация и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 
Курсът запознава студентите с философията на закона в условията 
на приложение в архивната практика. Обръща се особено внимание 
на работата с автоматизирани информационни системи като 
съвкупност от технически и програмни средства, методи, процедури 
и персонал, организирани за осъществяване на функции по 
създаване, съхраняване, обработване, ползване и обмен на 
класифицирана информация. Представят се принципите и мерките за 
защита от нерегламентиран достъп до класифицираната 
информация, която се създава, обработва, съхранява и пренася в 
информационната система. Разглеждат се по-подробно общите 
условия за сигурност – физическата, персонална, документална, 
комуникационна, криптографска и компютърна сигурност. 



Представя се системата за осигуряване на конфиденциалност, 
интегритет и достъпност на информацията. 

Обръща се внимание на общия контрол по защитата на 
класифицираната информация в информационните системи и 
мрежите и процеса на акредитиране на тези системи и мрежи. 
Акредитирането на информационната система или мрежа се 
представя като обща процедура от мерки, които съответната 
организация е задължена да изпълнява. Накрая се излагат някои 
специфични изисквания за сигурност, формулирането на които 
започва в етапа на проектиране на системата. В етапа на 
експлоатация те определят границите на отговорност на 
действащите лица в локалната и глобалната среда за сигурност. 
Представят се също така и процедурите за сигурност като подробно 
описание на реда и отговорностите за изпълнение на дейностите при 
прилагането на утвърдените мерки за сигурност на системата  
 
Теми 
Лекции 
1 Предмет и понятие за класифицирана информация, 
приложение в архививната практика. 3 
2 Закон за защита на класифицираната информация и 
подзаконови нормативни актове, свързани с него. 2 
3 Автоматизирана информационна система и действието и в 
условията на Закона за класифицираната информация (технически и 
програмни средства, методи, процедури и персонал, организирани за 
осъществяване на функции по създаване, съхраняване, обработване, 
ползване и обмен на класифицирана информация в границите на 
системата). 3 
4 Задължителни общи условия за сигурност в 
автоматизираната информационна система (физическа, персонална, 
документална, комуникационна, криптографска и компютърна 
сигурност и защита от паразитни електромагнитни излъчвания).  3 
5 Органи по сигурността на автоматизираната 
информационна система (служител и администратор по сигурността 
на системата, орган по развитие и експлоатация, потребители). 3 
6 Специфични изисквания за сигурност.  4 
7 Акредитиране на автоматизираната информационна 
система, документация по сигурността. 3 
8 Свобода на информацията и тайната информация в 
интернет. Уикилийкс и други платформи за whistleblowing.  4 



9 Електронният архив в мрежовото общество и защитата на 
информационните ресурси. 4 
10 Перспективи на развитие 2 
 
Семинарни занятия 
1 Конструкция на компютърните информационни системи – 
елементи и функциониране. 3 
2 Информационни носители, среда на съхранение, 
технологични и функционални изисквания за съхранението на 
информация. 3 
3 Автоматизация на документооборота в съвременни офис 
системи, аспекти на сигурността. 3 
5 Работа с бази данни, конструиране на текстови бази данни.
 3 
6 Информационни запитвания, информационно търсещи 
системи. Описание на документи и метаданни. 3 
7 Компютърни мрежи и комуникации – апаратна и 
програмна среда. Интернет-комуникации и онлайн бази данни, 
архивите в интернет. 3 
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