
 Оценки и Партньорство

Семинар: НОВО! 
ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ,  КРИТИЧНИ  ИНФРАСТРУКТУРИ  И ОБЕКТИ,    
ПЛАНИРАНЕ  ЗАЩИТАТА  ПРИ  БЕДСТВИЯ.
Основни понятия, нормативна рамка, стандарти за сигурност, критична инфраструктура 
и обекти, планове за защита при бедствия

Теми:

1. Политика за сигурност – основни  понятия  и  аспекти на сигурността:
Промените  в  средата  за  сигурност.
Основополагащи  нормативни  документи.
Цели  и  принципи  на  политиката  за  сигурност.

2. Сигурност  и  критични  инфраструктури - нормативна  рамка, основни  обекти  и  елементи  на  критичните  инфраструктури:
Основни  понятия  и  дефиниции  - директива  и  закони.
Процес  и  стъпки  по установяване  на  обектите  от  КИ.
Анализ  и  оценка  на  рисковете  за  КИ.
Регистър  на  обектите  от  КИ.
Мерки  за  защита – видове,  системи,  приоритети. 

3. Защита  на  IT-системите.  Кибер-Сигурност  на  организацията:
Основни  мерки  и  системи  за  защита – техническа  и  IT-сигурност.
Интеграция  между  техническа  и  IT-сигурност.
Контрол  на  достъпа  до  обектите  в  организационната  единица /ОЕ.
Контрол  на  достъпа  до  информационните  ресурси  на ОЕ.
Възможни  решения  за  интегрирана  защита  на ОЕ.

4. Стандарти за сигурност. Методология за оценка на рисковете за  обектите  от  критичните  инфраструктури:
Основни  понятия  на  международния  стандарт  ISO 31010. 
Основни  понятия  на  БДС стандарт  ISO 31000.
Критерии  за  оценка  на  рисковете  в  организацията.
Методология  за  оценка  на  риска  за  обектите от КИ – пример.

5.  Планиране  защитата  при  бедствия.  Планове  по  закона - ЗЗБ:
Нормативна  рамка – последни  промени  в  ЗЗБ – 2016 г.
Стратегически  обекти  и  планове  по  ЗЗБ.
Планиране  защитата  при  бедствия.
Планове  по  ЗЗБ – видове,  съдържание. Примерен  план.  

6.  Дискусия,  конкретни  казуси  и  заключителни  въпроси.  

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

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лекторите 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.

Б. 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: 24.02.2017, 9.30-13.00 ч.

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

Лектор: Владимир  Янков,  служител  Сигурност на Министерство на енергетиката

www.ocenki.eu


