
Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1. Достъп и защита на информацията в българското законодателство 

2. Понятие за държавна тайна. Нива на класификация за сигурност на 

държавната тайна. Понятие за нерегламентиран достъп до класифицирана 

информация 

3. Понятие за служебна тайна. Условия за класифициране като служебна тайна 

4. Чуждестранна класифицирана информация. Определяне на приложимите 

правила за защита на чуждестранната класифицирана информация 

5. Разграничения на класифицираната информация от лични данни, служебна 

информация, банкова тайна, данъчна и осигурителна информация, 

производствена и търговска тайна и други 

6. Държавна комисия по сигурността на информацията – статут и правомощия 

7. Правомощия по защита на класифицираната информация на службите за 

сигурност и на службите за обществен ред 

8. Организационна единица. Определяне като организационна единица и 

задължения по защита на класифицираната информация. Понятие за 

ръководител на организационна единица 

9. Служител по сигурността на информацията – статут и правомощия. 

Административно звено по сигурността на информацията 

10. Мерки за защита на класифицираната информация – същност, обхват и цели 

11. Персонална сигурност на класифицираната информация. Условия за достъп 

до класифицирана информация 

12. Задължения на лицата, получили достъп до класифицирана информация 

13. Актове за достъп до класифицирана информация – правна същност. 

Издаване, отказ за издаване, отнемане и прекратяване на разрешение за 

достъп до класифицирана информация 

14. Правила за обжалване на отказите, отнемането и прекратяване на разрешение 

за достъп до класифицирана информация 

15. Съдържание на документалната сигурност. Маркиране и обозначаване на 

документи, съдържащи класифицирана информация. Регистрация и 

отчетност на класифицираната информация 

16. Преразглеждане, промяна и премахване на нивата на класификация на 

информацията 

17. Размножаване и правене на извадки от документи, съдържащи 

класифицирана информация. Изпращане на класифицирана информация. 

Унищожаване и предаване в архив 

18. Същност и съдържание на индустриалната сигурност на класифицираната 

информация 

19. Понятие за специални обществени поръчки и особености при възлагане 

20. Секретни патенти 

21. Основания за класифициране на съдебни дела 

22. Правила за разглеждане на съдебни дела, съдържащи класифицирана 

информация 

23. Отговорност за нарушаване на защитата на класифицираната информация 
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