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Програма за практически курс „Специалист по защита на 

личните данни“ 

 Наименование на модула Продължителност 

в учебни часове 

Лектор 

Ден 1 

(понеделник) 

16.04.18 г. 

18-21 часа 

 

Основни правни понятия. 
Основни понятия при защитата 

на личните данни 

Практическа задача: 

Решаване на казус 

3 Гл. ас.д-р 

Симеон 

Гройсман 

Ден 2 (сряда) 

18.04.18 г. 

18-21 часа 

Установяване на нивото на 

защита на личните данни в 

организацията. 

Водене на регистър на 

дейностите по обработка на 

личните данни. 

Практическа задача: 

Инвентаризация на лични 

данни и процеси по обработка 

3 Д-р Маргарита 

Хубенова 

Ден 3 

(петък) 

20.04.18 г. 

18-21 часа 

Принципи за защита на 

личните данни. 

Практическа задача: 

Определяне на основание за 

законна обработка на личните 

данни 

3 

 

Гл. ас.д-р 

Симеон 

Гройсман 

Ден 4 

(събота) 

21.04.18 г. 

09-17 часа 

Права на субектите на данни 

 

4 Доц. д-р Ирина 

Цакова 

Практически аспекти във 

връзка с упражняването на 

права: 

✓ Процедура за 

разглеждане на искания 

за упражняване на права  

✓ Изготвяне на съобщение 

за поверителност 

✓ Получаване и оттегляне 

на съгласие 

4 Доц. д-р Ирина 

Цакова 

Ден 5 

(понеделник) 

23.04.18 г. 

18-21 часа 

Въведение в информационната 

сигурност. Видове атаки към 

сигурността на информацията, 

характерни особености и 

методи за разпознаване. 

Сигурност при обмен на 

електронни съобщения (email 

кореспонденция). 

3 Магдалена 

Червенкова 

Петър Вировски 
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 Наименование на модула Продължителност 

в учебни часове 

Лектор 

Употреба на пароли, 

многофакторна идентификация 

и криптиране. 

Ден 6 (сряда) 

25.04.18 г.  

18-21 часа 

Електронен обмен на файлове. 

Рискове и защити за опазване 

на сигурността на 

информацията при обмен. 

Защита на информацията 

намираща се върху преносими 

носители. 

Политики и процеси за защита 

на информацията. 

Социално инженерство (Social 

Engineering) 

3 Магдалена 

Червенкова 

Петър Вировски 

Ден 7 

(петък) 

27.04.18 г. 

18-21 часа 

Управление на риска 

Практически задачи: 

✓ Попълване на списък на 

активите и списък на 

процесите; 

✓ Определяне на 

действията за 

овладяване и третиране 

на риска и 

възможностите 

3 Елинка Рашкова 

 

Ден 8 

(събота) 

28.04.18 г. 

09-17часа 

Изисквания по отношение на 

сигурността на личните данни. 

Процедура при нарушаване на 

сигурността на информацията 

Практически задачи:  

✓ съобщаване на КЗЛД 

при инцидент; 

✓ съобщаване на 

субектите на данните 

при инцидент. 

 

3  Д-р Маргарита 

Хубенова 

Оценка на въздействието върху 

защитата на личните данни. 

Практическа задача: 

Преценка за необходимост от 

оценка на въздействието 

3 

Лични данни на работното 

място. 

Практическа задача: 

Осигуряване на законност на 

видеонаблюдението на 

работното място 

2 Д-р Александра 

Айтова 
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 Наименование на модула Продължителност 

в учебни часове 

Лектор 

Ден 9 

(понеделник) 

30.04.18 г. 

18-21 часа 

Длъжностно лице по защита на 

данните. Трансфер на данни 

Практическа задача:  

Изготвяне на длъжностна 

характеристика на ДЛЗД 

 

 

3 Гл.ас.д-р 

Симеон 

Гройсман 

Ден 10 

(сряда) 

02.05.18 г. 

18-21 часа 

Надзорен орган 2 Петър Славчев 

Изпит за завършване на 

обучението- тест, вкл. въпроси 

свързани с казуси 

1  

 


