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Ръководене сигурността на  

информацията  

Управление на внедряването, функционирането, вътрешния одит, 

сертифицирането и поддръжката на Системи за управление на 

сигурността на информацията на база ISO 27001 

Резюме 
 Този петдневен интензивен курс е предназначен за професионалисти, които желаят да 

развият компетентността си в областта на внедряването, функционирането, подготовката за 

сертифициране, организацията на вътрешния одит, и поддръжката на Системи за 

управление на информационната сигурност (СУСИ) на база изискванията на стандарта БДС 

ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013) Информационни технологии, Методи за сигурност, 

Системи за управление на сигурността на информацията, Изисквания. 

 Участниците ще бъдат запознати с фамилията стандарти ISO 27001, разликите между 

БДС ISO/IEC 27001:2014 и БДС ISO/IEC 27001:2006, както и прехода от версия 2006 към версия 

2014 на стандарта.  

Ще бъде представен новият подход за управление на риска  в СУСИ на база стандарта 

ISO 31000:2011 (ISO 31000:2009) Управление на риска, Принципи и указания, както и БДС 

ISO/IEC 27005:2012 (ISO/IEC 27005:2011) Информационни технологии, Методи за сигурност, 

Управление на риска за сигурността на информацията. 

Ще бъде разгледана връзката между СУСИ и Системите за управление на услуги на база 

стандарта ISO 20000-1 ИТ. Системи за управление на услуги. 

 Управлението на внедряването на СУСИ ще бъде разгледано от аспекта на 

методологията за управление на проекти PRINCE2. 

Какво цели да ви даде този курс? 
 Въведение в управленските системи на база управленски стандарти на The International 

Organization for Standardization – ISO; 

 Процесът на внедряването на СУСИ в съответствие с БДС ISO/IEC 27001:2014; 

 Разбиране за философията, стандартите, добрите практики, методите и техниките, 

необходими за ефективно управление на СУСИ; 

 Разбиране за компонентите на СУСИ, изискванията за съответствие, управлението на 

риска към информационните активи, както и пътната карта за внедряване на СУСИ; 
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 Експертиза за поддръжка на организацията по целия жизнен цикъл на СУСИ, от 

инициирането на проекта, през внедряването, сертификацията, до поддръжката и 

непрекъснатото подобряване; 

 Необходимата компетентност за организиране и провеждане на вътрешни одити на 

СУСИ; 

 Знания и умения за управление на проектни екип на СУСИ; 

 Знания и умения за консултиране на организацията относно изисквания, дори практики 

и стандарти по сигурността на информацията. 

За кого е предназначен този курс? 
 Мениджъри на проекти и консултанти в областта на информационната сигурност; 

 Одитори на СУСИ съгласно изискванията на ISO 27001 (водещи одитори, одитори, 

вътрешни одитори); 

 Мениджъри на високи управленски нива, които имат отговорности за ръководенето на 

информационните технологии и информационния риск; 

 Специалисти по информационна сигурност; 

 Ръководители на екипи в ИТ компании; 

 Консултанти в областта на ИТ; 

 Технически експерти, които се специализират за изпълнение на отделни функции по 

сигурността на информацията; 

 Специалисти, работещи в областта на управлението на ИТ; 

 Системни архитекти. 

Предварителни изисквания 
Общи познания по информационна сигурност и управление на ИТ. От курсистите се очаква 

да са прочели самостоятелно стандарта БДС ISO/IEC 27001:2014 преди началото на курса. 

Разглеждани теми 

1. Въведение 
 Въведение в управленските системи на база стандарти на ISO. Основни принципи. 

Процесен подход. Концепцията за непрекъснато подобряване. Хармонизирана структура. 

Интегрирани системи за управление. 

 Преглед на стандартите от фамилията ISO 27000, ISO 31000 и ISO 20000-1. Регулаторна 

рамка. Основни принципи за сигурност на информацията. 
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2. Иницииране на проекта за внедряване на СУСИ 
 Анализ на нивото на зрялост на съществуващата система за сигурност на информацията. 

Разработване на бизнес казус и Проектен план за внедряване на СУСИ. Бюджетиране и 

осигуряване на ресурси. 

3. Планиране на внедряването на СУСИ 
 Идентифициране на изискванията. Заинтересовани страни, правни, регулаторни и 

договорни изисквания.  

 Определяне на обхвата на СУСИ. Ангажимент на ръководството. Роли и отговорности. 

Политика за сигурност на информацията. Определяне на целите по информационната 

сигурност. 

 Разработване на СУСИ. Управление на документи и записи, вътрешен одит, коригиращи 

действия, преглед от ръководството. 

4. Оценка и третиране на риска 
 Избор на процес/методология за оценка на риска. Критерии за риска. Критерии за 

приемане на риска. Идентифициране, оценка и въздействие върху риска за сигурността на 

информацията. ISO 31000 и ISO 27005.  

 Изпълнение на оценка на риска. Третиране на риска. Доклади за оценка и третиране на 

риска.  Остатъчен риск. Приемане на остатъчния риск. Изготвяне на декларация за 

приложимост.  

5. Внедряване на контролите за сигурност на информацията. 
 Внедряване на контролите за сигурност на информацията. Изготвяне на програми за 

информиране и обучение. Изпълнение на програмите за обучение и информиране. Записи по 

внедряването. 

6. Опериране на СУСИ 
 Опериране на СУСИ. Записи. Справяне с инциденти по сигурността на информацията. 

7. Вътрешен одит и прегледи от ръководството 
 Планиране на вътрешните одити и прегледите от ръководството. Програма за вътрешни 

одити и прегледи от ръководството. Провеждане на вътрешни одити. Доклади от вътрешни 

одити. Коригиращи действия. Провеждане на прегледи от ръководството. Записи от 

прегледите от ръководството. Непрекъснато подобряване. Комплекта документи по 

провеждане на вътрешните одити. 

8. Подготовка за сертификационен одит 
 Акредитация, сертификация, видове одит. Програма за одит. Подготовка за 

сертификационен одит Етап 1 и провеждането му. Доклад от сертификационния одит Етап 1. 

Коригиращи действия. Подготовка за сертификационен одит Етап 2 и провеждането му. 

Коригиращи действия. 

 Сертифициране. Одит цикъл. Контролни одити и ре-сертификация. 
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9.   Поддръжка на СУСИ 
 Преглед и актуализиране на обхвата, оценката на риска и декларацията за 

приложимост. Поддръжка на ефективността на системата. Подобряване на управленския слой 

на СУСИ. Подобряване на процесите, процедурите и контролите. 

 

Продължителност и форма 
5 дни. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси и сертификационен 

изпит. Всеки ден обхваща 4 блока с дължина 1:30 ч., разделени с кафе паузи и обедна почивка, 

както е показано на схемата: 

Дължина 1:30 0:15 1:30 1:00 1:30 0:15 1:30 

 Блок 1 Кафе 
пауза 

Блок 2 Обедна 
почивка 

Блок 3 Кафе 
пауза 

Блок 4 

 

Сертификати 
 Курсистите получават сертификат за участие.  

В края на курса се провежда изпит. На успешно взелите изпита се издава удостоверение 

за придобита компетентност по част от професия и сертификат за вътрешен одитор на СУСИ. 

Удостоверението и сертификатите се издават от Училище за бизнес компетенции. 

Цена 
 800 евро без включен ДДС 

Какво включва цената? 
 Обучение от квалифициран преподавател 

 Учебна книга, упражнения, казуси 

 Сертификационен изпит 

 Сертификат за участие 

 Удостоверение за придобита компетентност по част от професия за взелите изпита 

 Сертификат за вътрешен одитор на СУСИ 

 Кафе паузи и кетъринг 
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