
 
 Оценки и Партньорство

Семинар: НОВО! 
Анализ и оценка на Критичната инфраструктура – основни понятия, стратегически 
документи, нормативна  база,  възможности и системи  за  защита  на  обектите – критична  
инфраструктура  в  компаниите/организациите.
Оценяване на риска на обектите-критична инфраструктура в предприятията, съгласно 
Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните 
инфраструктури и обектите им

ПРОГРАМА:

Среда за сигурност – Промени  и  основни  аспекти  на  сигурността:

Нормативна  база  и  основополагащи  документи;

Годишен  доклад  за  състоянието на  националната  сигурност;

Изграждане  на  политика  за  сигурност  в  организациите;

Стратегически  рискове  и  заплахи  за  сигурността;

Уязвимост  на  системите  и  обектите  от  критичната  инфраструктура.

Новите  предизвикателства  за  средата  за  сигурност.

Нормативна  рамка  на  процеса  по  установяване  и  оценка  на  критичната  инфраструктура:

Анализ  и  оценка  на  рисковете  и  уязвимостите  за  обектите  от  критичната  инфраструктура;

Описание  на  процеса;

Методология  за  оценка;

Оценка  на  рисковете  за  обектите-изготвяне на оценителски доклад;

Добри  практики  и  примери  за  процеса  по  установяване  и  оценка  на  критичната  инфраструктура;

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата, презентация и материали.

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лектора практически казуси и да получат консултация по важни 
проблеми.

Предварително могат да се задават въпроси на имейл: office@ocenki.eu

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. Може да заявите участие през сайта, по 
имейл или телефон и да внесете таксата в деня на курса в залата, след предварителното записване.

Цена: 190 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една организация, 
цената е с отстъпка – 175 лв. с ДДС. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, материали за семинара.

Банкова сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД .

Контакти и записване: София, ул.”Дунав” 36, ет.1, офис 3, 
тел. 02/983 58 58, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане: 06.10.2017, петък, 9.30-13.00 ч. 

Място: София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център

Лектор: Владимир Янков - Министерство  на  Енергетиката

www.ocenki.eu


