
 
 

 
 
 
 
 
 

ПОКАНА 
за 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА 
 
 

„ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЗАДАНИЯ ЗА 

ИТ-ПРОЕКТИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ” 

 

11 септември 2009 г. (8 учебни часа) 

 

гр. София, хотел „Легенди”, зала 202 

 

Законът за електронното управление, влязъл в сила на 12 юни 2008 г., и 
наредбите към него налагат сериозни изисквания към административните 
информационни системи по отношение на тяхната оперативна съвместимост и 
информационна сигурност. За да се гарантира изпълнението на тези изисквания, 
Законът въвежда два основни механизма: 

• задължителна сертификация на тези системи, респективно на 
заданията за тяхната разработка или придобиване, от лица, 
акредитирани от Председателя на Държавната агенция за информационни 
технологии и съобщения; 

• планов и текущ контрол в съответствие с методика, утвърдена  от 
Председателя на Държавната агенция за информационни технологии и 
съобщения.    

 
ДАИТС е извършил необходимата подготовка за извършване на контрол на 

оперативната съвместимост. Създаден е необходимия административен 
капацитет за акредитация на проверяващи лица, които ще извършват 
сертификация за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и 
информационна сигурност. Това е задължение на администрациите съгласно 
Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна 
сигурност и по-точно: 

Чл. 102. (1) На сертифициране за съответствие с изискванията за оперативна 
съвместимост и информационна сигурност подлежат задания за:  
1. разработване или придобиване на административна информационна система; 
2. изграждане на директна свързаност между информационни системи съгласно чл. 7; 
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3. разработване или придобиване на специализирани информационни системи по чл. 20, 
ал. 2. 
(2) Сертификацията по ал. 1 се извършва по искане на заинтересуван административен 
орган. 

 
Семинарът има изцяло практическа насоченост – по описаната в програмата 

материя ще бъдат разгледани всички спорни въпроси, поставени от участниците 
и според нормативната уредба, при сертификация на задания за ИТ проекти. 
Целта на обучението е да се изгради необходимия експертен капацитет за 
създаване на задания, годни за успешна сертификация. Във връзка с това ще бъде 
представено: 
1) Разширено тълкуване на изискванията за оперативна съвместимост и 
информационна сигурност 

2) Начин на дефиниране на компоненти и функции на ИТ-разработки, 
осигуряващ еднозначна интерпретация във връзка с процедурата по 
сертификация на задания 

3) Представяне на по-важни компоненти и функции на ИТ-разработки, 
които явно противоречат на изискванията за оперативна съвместимост и 
информационна сигурност 

4) Представяне на част от „Методика за планов и текущ контрол на 
оперативната съвместимост и мрежовата и информационна сигурност в 
информационните системи на административните органи”, имаща 
отношение към контрола на работата на администрациите 

5) Практическо запознаване с основни функции на Административна 
информационна система изградени съгласно ЗЕУ, които не са присъщи 
на съществуващите деловодни, документооборотни и т.н. ИС 

Методиката е разработена в изпълнение на чл. 60 от Закона за електронното 
управление и в съответствие на §5 от Преходните и Заключителни разпоредби 
към Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и 
информационна сигурност, приета с Постановление на Министерски съвет № 
279 от 17 ноември 2008 година. 
Методиката е част от вътрешните правила на Държавната агенция за 

информационни технологии и съобщения, с които Председателят на ДАИТС 
"осъществява проверки на информационната сигурност и оперативната 
съвместимост на определена информационна система или на предприетите от 
административния орган мерки чрез определени от него лица и да дава 
предписания за подобряването им". 

 
Целева аудитория: 

• Ръководители на ИТ-отдели в администрациите 

• Ръководители на екипи за управление на проекти по Оперативна 
програма „Административен капацитет” 

• Ръководители на звена за административно обслужване и други, 
имащи отношение към изпълнение на ИТ-проекти 

 
Лектори: 

• Славчо Манолов – съветник на Председателя на ДАИТС 
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• Цветанка Кирилова – ръководител отдел „Информационна сигурност и 
оперативна съвместимост”, ДАИТС 

• Любомир Благоев – Национален експерт по оперативна съвместимост 
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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

11 септември 2009 г. (петък) 
 
 

09:00 – 09:30 Регистрация на участниците 
 
09:30 – 11:00 Разширено тълкуване на изискванията за оперативна 

съвместимост и информационна сигурност. Представяне 
на варианти на компоненти и функции на ИТ-разработки, 
които явно противоречат на изискванията за оперативна 
съвместимост и информационна сигурност. 

 
  Лектор: Славчо Манолов 
 
11:00 – 11:30  Кафе пауза 
 
11:30 – 13:00 Представяне на част от „Методика за планов и текущ контрол 

на оперативната съвместимост и мрежовата и информационна 
сигурност в информационните системи на административните 
органи”, имаща отношение към контрола на работата на 
администрациите  

 
 
  Лектор: Цветанка Кирилова 
 
13:00 – 14:30 Обедна почивка 
 
14:00 – 15:30 Дефиниране в задание на компоненти и функции на ИТ-

разработка по начин, осигуряващ сертификация и 
успешното им реализиране в състава на проект. Състав на 
дейностите по създаване на електронни услуги. 

 
  Лектор: Любомир Благоев 
 
15:30 – 16:00  Кафе пауза 
 
16:00 – 17:30 Практическа демонстрация на основни функции на 

Административна информационна система, реализирани 
съгласно ЗЕУ- регистрация на документи, електронна 
преписка, приемане и издаване на хартиени и електронни 
документи, изпълнение на електрони услуги в ръчен, 
автоматичен и смесен режим и други.   

 
  Лектор: Любомир Благоев 
 



Подготовка за сертификация на задания за ИТ-проекти съгласно изискванията на Закона за електронното управление 

 
 

ФОНДАЦИЯ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ                                                                                             Стр. 5 от 5 

Цена за участие в семинара:  

• за първия участник -  270 лв. 
• за втория и всеки следващ участник от същата организация – 240 лв. 

 
Цената  включва лекции, учебни материали, кафе-паузи и сертификат за 

участие в семинара. Обявените цени са с включено ДДС. 
Цената не включва нощувки в хотела. Те се заплащат лично от участниците 

на самия хотел. 
Фондацията поема ангажимента да направи резервация за нощувка в хотел 

„Легенди” (http://hotel-legends.bg) на следните преференциални цени за 
участник: 

• една нощувка в единична стая -  87,62 лв. 
• една нощувка в двойна стая – 104,05 лв. (цената е за настаняване на двама 
гости). 

Посочените цени са крайни с включени закуска и всички такси. 
 

ЗА ДА ЗАЯВИТЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА, ИЗПРАТЕТЕ 
ПОПЪЛНЕНА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА: 

• адрес: гр. София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” №36, вх. Б, ап. 2; или на 
• електронна поща: info@clict.net; или на 
• факс 02/ 981 50 97. 

 
Заплащането се извършва чрез банков превод до: 

 
Банка: Уникредит Булбанк АД                                      
BIC код: UNCRBGSF                                                            
IBAN:  BG09 UNCR 7000 1507 5821 53 
Фондация „Право и Интернет” 
 
Фактурите за извършени плащания се получават по време на семинара. 

 
 

Крайният срок за заплащане на таксата и получаване на 
заявката е 4 септември 2009 г. 

 
 

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани 
със семинара, може да получите на следните телефони: 

 
02/ 981 50 97 

 
0884 488 168, 0887 889 842 


