
КРАТСКОСРОЧНИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ОТ КАТАЛОГА НА 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ЗА 2018  

 

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЕКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗАЦИЯТА 

 
1. Цел на курса: По време на обучението специализантите придобиват знания 

за участие в планирането на мерки в съответните организации, свързани с 

идентификацията на признаците на екстремизъм и радикализация, усвояват и 

систематизират знания за основните понятия, свързани с тероризма, квалификацията 

на видовете тероризъм, основните признаци за осъществяване на терористична 

дейност, основните направления за мотивация за извършване на терористични актове, 

психологическите особености на терориста. 

2. Категория обучаеми: Курсът е предназначен за служители, отговарящи за 

сигурността, от държавните структури, органи, учебни заведения, местна 

администрация, неправителствения сектор и граждански организации.  

3. Продължителност на курса: 3 дни. 

4. Таксата за участие: 400 (четиристотин) лева за участник. 
 

АНАЛИЗАТОРИ НА ИНФОРМАЦИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

 

1. Цел на обучението: В края на курса обучаемите да бъдат в състояние да извършват 

анализ на информацията от социалните мрежи и да дават препоръки за взимане от 

ръководителите на адекватни решения и формиране на политики. 

2. Категория обучаеми: Държавни експерти; щабни офицери (звание 

подполковник/капитан II ранг); експерти от администрацията в публичния сектор. 

3. Срок на обучение: 5 учебни дни. 

4. Такса за участие: 300 лв. 

 

СЕМИНАР ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР: „СОЦИАЛНИ 

МРЕЖИ, ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И СИГУРНОСТ“ 

 

1. Цел на обучението: Участниците да обсъдят въпроси от взаимовръзката между 

социални мрежи и национална сигурност. Да бъде дискутиран проблемът за влияние на 

социалните мрежи върху взимането на управленски решения. 

2. Категория обучаеми: Участници: администрация на президента на РБ, 

политици от изпълнителната власт, НС, директори на дирекции, ръководители на агенции, 

ръководители на неправителствени организации, висши офицери. 

3. Изисквания към обучаемите:  
3.1. Ниво на достъп до класифицирана информация: „Секретно”.  

3.2. Образователно-квалификационна степен: не по-ниско от „Магистър”.  

3.3. Владеене на английски език. 

4. Срок на обучение: 3 учебни дни. 

5. Такса за участие: 300 лв. 



 

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ, 

ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАДАЧИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДОСТЪП  

ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Цел на обучението: Курсът е предназначен да даде първоначална подготовка за 

правилата за защита на класифицирана информация в съответствие със Закона за 

класифицираната информация и правилника за прилагането му. Обучението завършва с 

издаването на удостоверение. 

2. Категория обучаеми: За служители от държавната и местна администрация, 

органи и организации от системата за национална сигурност, определени за заемане на 

длъжности или изпълнение на задачи, за които се изисква достъп до класифицирана 

информация. 

3. Срок на обучение: 1 учебна седмица. 

4. Такса за участие: 250 лв. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕДИНИЦИ 

 

1. Цел на обучението: Придобиване на задължителния минимум от знания, умения и 

опит в областта на защитата на класифицираната информация, съобразно заеманата 

длъжност. Обучението завършва с издаването на удостоверение. 

2. Категория обучаеми: За обучение на ръководители на организационни единици. 

3. Срок на обучение: 2 учебни дни. 

4. Такса за участие: 100 лв. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ 

„СИГУРНОСТ И ОХРАНА“, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДОСТЪП ДО 

КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Цел на обучението: Придобиване на задължителния минимум от знания, умения и 

опит в областта на защитата на класифицираната информация съгласно заеманата длъжност – 

сигурност и охрана за които се изисква достъп до класифицирана информация. Обучението 

завършва с издаването на удостоверение. 

2. Категория обучаеми: За лица, определени за заемане на длъжности - сигурност 

и охрана за които се изисква достъп до класифицирана информация. 

3. Срок на обучение: 1 учебна седмица. 

4. Такса за участие: 250 лв. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИ НА 

КУРИЕРИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕДИНИЦИ  

ЗА ПРЕНОС НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ  



ДО НИВО „СЕКРЕТНО” ВКЛЮЧИТЕЛНО 

 

1. Цел на обучението: Придобиване на задължителен минимум от знания, умения 

и опит при изпращане, предаване, пренасяне и приемане на документи и материали, 

съдържащи класифицирана информация. Обучението завършва с издаването на 

удостоверение. 

2. Категория обучаеми: За лица притежаващи разрешение за достъп до 

класифицирана информация, определени да изпълняват функции на куриери от 

организационни единици за пренос на класифицирана информация. 

3. Срок на обучение: 2 учебни дни. 

4. Такса за участие: 100 лв. 

 

 

Забележка: При сформиране на група от минимум 15 участници обученията по 

всяка от посочените теми  могат да се провеждат и на място. 

 

За повече информация и контакти:  

Отдел "Учебна и научна дейност"  

Подполковник Борислав Калчовски - тел. 02 92 26586 

Людмил Харланов - тел. 02/ 92 26572 и  02/ 92 26 574 


