
                

ОДОБРЕНИ ОТ ДКСИ ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

съгласно т. IV - 11 на приетите с Решение № 44-I-15 на ДКСИ от 16.06.2022 г. 

Задължителни указания относно обучението на лицата за работа с класифицирана информация  

и нейната защита  
 

Одобрените обучаващи организации могат да провеждат обучения по защита на класифицираната 

информация на служители с достъп до класифицирана информация с изключение на служителите по 

сигурността на информацията. 

№ 
Обучаваща 

организация 
Одобрени програми 

Период на 

одобрение 

Решение 

на ДКСИ 
Контакти 

1. 

ЦПО „Кибер 

Академия“ към 

„Сайбър Сървисис“ 

ЕООД 

1. Курс за първоначално обучение в 

областта на ЗКИ; 

2. Курс за  първоначално обучение 

в областта на ЗКИ на лица, заемащи 

длъжността „Завеждащ 

регистратура за класифицирана 

информация“ и определени да ги 

заместват служители; 

3. Курс за първоначално обучение в 

областта на ЗКИ на лица със 

съответни отговорности в областта 

на индустриалната сигурност. 

07.06.2022 г. –  

07.06.2023 г. 

№ 41-І от 

07.06.2022 г. 

Адрес: София 1000,  

ул. „Христо Белчев“ № 3 

Лице за контакт:  
Станимир Пенелов 

Тел.: 02 980 22 21 

E-mail: office@cyber-acad.eu  

Уеб Сайт: www.cyber-acad.eu 



2. 
Икономически 

университет – Варна 

1. Краткосрочен курс по  

Първоначално обучение по работа с 

класифицирана информация и 

нейната защита; 

2. Краткосрочен курс по 

функционално обучение за Работа в 

регистратура за класифицирана 

информация. 

17.11.2022 г. – 

17.11.2023 г. 

№ 78- I от 

17.11.2022 г. 

Адрес: Варна,  

бул. „Княз Борис I“ № 77 

Лице за контакт:  
гл. ас. д-р Деян Михайлов 

Тел. 0882 164 535 

         052 643 360 

E-mail: dgmihaylov@ue-varna.bg  

Уеб сайт: 
http://uevarna.bg/bg/article.aspx?catid=60 

3. 

Университет по 

библиотекознание и 

информационни 

технологии 

1. Първоначално обучение в 

областта на защитата на 

класифицираната информация на 

лица, определени за заемане на 

длъжности, за които се изисква 

достъп до класифицирана 

информация; 

2. Първоначално обучение в  

областта на защитата на 

класифицираната информация на 

лица, заемащи длъжността 

„Завеждащ регистратура за 

класифицирана информация“ и 

„Зам.-завеждащ регистратура за 

класифицирана информация“; 

3. Тематично обучение на лица  

със съответни отговорности в 

областта на индустриалната 

сигурност. 

 

17.11.2022 г. – 

17.11.2023 г. 

№ 78- I от 

17.11.2022 г. 

Адрес: София, 

бул. „Цариградско шосе"№ 119 

Лице за контакти:  
Проф. д.н.Ирена Петева 

Тел. 02 971 80 68 

E-mail: unibit@unibit.bg  

mailto:dgmihaylov@ue-varna.bg
http://uevarna.bg/bg/article.aspx?catid=60


 

4. 

Институт за 

следдипломна 

квалификация при 

УНСС 

1. Първоначално обучение по 

защита на класифицираната 

информация; 

2. Текущо обучение по защита на 

класифицираната информация. 

Физическа сигурност на 

класифицираната информация. 

Задължения на служителите по 

нейното опазване.  

17.11.2022 г. – 

17.11.2023 г. 

№ 78- I от 

17.11.2022 г. 

Адрес: София 1797, 

бул. „Климент Охридски"№ 2 

Лице за контакти:  
Полина Никифорова 

Тел. 0888 000 237, 02 862 10 69 

E-mail: P.Nikiforova@ips.bg  

Сайт: www.ips.bg 

http://www.ips.bg/

