
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1020
2. Наименование на учебната дисциплина: Защита на документалната информация в
съдебната администрация.
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър: трети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф.д-р Валери Христов, проф.д-р Тилчо Иванов, съдия Ванухи

Аракелян, д-р Павлина Ямукова
9. Резултати от обучението - По дисциплината Защита на документалната информация в

съдебната администрация и защита по ЗЗКИ от студентите се очаква да добият знания за
защита на информцията в съдбната система. Видовете защита и необходимост при създаването,
обработвани и съхраняването на информацията свързани с нейната дейност. Защита при
обработване на лични данни по Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. Предоставяне на
достъп до обществена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация
/ЗДОИ/. Необходимостта от  спазване правилата за защита по ЗЗКИ.

10.Начин на осъществяване: директно.
11.Предварителни и съпътстващи изисквания – няма.
12. Съдържание на курса: Курсът по Защита на документалната информация в съдебната

администрация и защита по ЗЗКИ формира необходима за специалист по администрация и
управление обща култура и познания  за необходимостта от защита на  информация; видове
защита според  съдържанието и формата – Информационна, Физическа, Документалната
сигурност; системата за управление на информационната сигурност;  защита на личните данни;
защита на класифицираната информация. Концепцията на обучението по «Защита на
документалната информация в съдебната администрация и защита по ЗЗКИ” предполага
запознаване и изучаване на видовете документи обработвани, създавани и съхранявани от
съдебната администрация и необходимата им защита по  действащото законодателство.

13. Препоръчителна  литература:
 Защита на информацията - Доц. д-р Георги Павлов, УИ "Стопанство", 2010г.
 Закон за съдебната власт - ДВ бр.45/14.06.2011г. в сила от 14.06.2011г.
 ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните,

административните, военните и апелативните съдилища - ПАРОАВАС - ДВ,
бр. 66 от 18.08.2009г.);

 Закон за достъп до обществената информация. ДВ, бр. 55 от 2000 г., изм., бр.
77 от 1.10.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г.

 Закон за електронния документ и електронния подпис. ДВ, бр. 34 от 2001 г.,
изм. и доп., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г.

 Закон за защита на личните данни. ДВ, бр.1 от 2002 г., изм. и доп., бр. 81 от
18.10.2011 г.

 Закон за защита на класифицираната информация. ДВ, бр. 45 от 2002 г., доп.,
бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции.
15. Методи за оценка и критерии:

Оценяването на студентите в обучението по Защита на документалната информация в
съдебната администрация и защита по ЗЗКИ се извършва при полагане на изпит, който се
състои от  тест и курсов проект. Оценките са по шестобалната система: отличен (6), много
добър(5), добър (4), среден (3), слаб (2). Оценяяват  се и двете задачи поотделно. Крайната
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оценка се формира на база средно-аритметично число. За успешно издържан изпит се смята,
когато средно-аритчетичната оценка  на студента е среден (3).

Обучението по Защита на документалната информация в съдебната администрация и
защита по ЗЗКИ завършва с писмен изпит – тест,  разработен и съставен от въпроси по
тематиката на дисциплината и конспекта. Основни критерии при оценяването на теста са
дадените правилни отговори на въпросите, като се взема предвид тяхната тежест. При
курсовата работа се оценява умението на студента да интерпретира конкретни проблеми в
съдебната система, предприемайки конкретни действия за защита на докуметите създавани,
обработвани и съхранявани в съд.система.

Крайната оценка е по шестобалната система. Съответствието на получената оценка от
представянето на изпита с Европейската система за трансфер на кредити е:

Отличен (6) Мн. добър (5) Добър (4) Среден (3) Слаб (2)
A B C D/E FX/F

16. Език на преподаване: български.


