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Представяне на лекторите 

Доц. д-р Ирина Цакова 

Ирина Цакова е доцент по Информационно право в Международното висше бизнес 

училище. Доктор е по право към Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Автор е на 

изследвания на правните проблеми при прилагане на законодателството в областта на 

електронното управление. Доц. Цакова е член на Работна група за изработване на 

Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г. и е консултант по електронно 

управление. 

Гл. Ас. д-р Симеон Гройсман  

Симеон Гройсман е доктор е по право и гл. асистент по Обща теория на правото в 

Юридическия факултет на Софийски университет. Научните му интереси са в областите на 

Теория на правото, Правни проблеми на информационното общество, Юридическа техника, 

Използване на съвременни технологии в юридическото образование. Автор  е на 

изследвания в посочените области. Гл. ас. д-р Гройсман има участия в национални и 

международни конференции. Той е адвокат с опит в сферата на гражданското и търговското 

право, регистърни производства и търговска несъстоятелност. 

Д-р Маргарита Хубенова 

Маргарита Хубенова е доктор по Информационно право в Софийски университет “Св. Кл. 

Охридски”, където е и преподавала правна информатика в периода 2010-2015 г. Научните 

ѝ интереси са в областта на електронната идентификация, електронното управление, 

защитата на личните данни. Автор е на публикации по тези теми. Има опит при изготвянето 

на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и 

на стратегически документи в областта на електронното управление.  

Д-р Александра Айтова 

Доктор Александра Айтова е експерт по човешки права, дългогодишен адвокат и 

юридически съветник на най-голямата social networking service компания в България. 

Понастоящем д-р Айтова е консултант по защита на личните данни в компании от ИКТ 

сектора. 

Елинка Рашкова 

Елинка Рашкова е одитор на системи за управление на качеството от 2009 г. до настоящия 

момент; мениджър по качеството в обучителна организация от 2012 г. до настоящия 

момент; член на Сдружение "Клуб 9000" - национална професионална организация на лица, 

заинтересовани от популяризирането и реализирането в Република България на системи за 

управление на качеството. Има практически опит в разработване, внедряване, поддържане, 
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оценяване и подобряване на системи за управление на качеството и сигурността на 

информацията в различни браншове, консултация и подготовка на технически досиета и 

декларации за съответствие при оценка на съответствието на продукти и поставяне на СЕ 

марка. 

Петър Славчев 

Петър Славчев e докторант по Информационно право и хоноруван асистент по правна 

информатика в Юридическия факултет на Софийски университет. Научните му интереси 

са в областта на защитата на личните данни, електронните съобщения, електронното 

управление, правната информатика. Професионалният му опит включва работа като 

юрисконсулт в отдел „Правен“ на Феста Холдинг АД и юрисконсулт в отдел „Регулации“ 

на Мобилтел ЕАД.  

Магдалена Червенкова 

Магдалена Червенкова притежава магистърска степен по Бизнес Информатика от 

Университета за Национално и Световно Стопанство. Занимава се с информационна 

сигурност, защита на данните и управление на информационните технологии. Тя е 

специалист с опит в разработката и внедряването на системи за управление на 

информационната сигурност в съответствие със стандартите ISO 27 001 и PCI DSS. Участва 

във внедряването и поддръжката на системи за управление в съответствие с ISO 20 000 и 

ISO 9001. Притежава над 7 години опит в осигуряване на качеството, събиране  и обработка 

на изисквания, функционална оценка, бизнес анализ и прилагането  им в множество бизнес 

области. 

Петър Вировски 

Петър Вировски притежава бакалавърска степен по Телекомуникации от Нов Български 

Университет. Професионалните му интереси са свързани с областите информационна 

сигурност и ИТ инфраструктура. Той е сертифициран специалист от QualysGuard в областта 

"Управление на уязвимости". Участвал е в семинари организирани от Нов Български 

Университет и НВУ „Васил Левски" на теми: "Защита на информацията в GSM мрежа" и 

"Кибер заплахи за интернет потребителите". Автор е на няколко публикации: "Управление 

на риска в ИТ", "Проект и дизайн за заглушител за GSM честота", "Защита на информация 

и сигурност в GSM мрежите". 


