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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

Съпредседатели: 

Бриг. ген. Пламен Богданов - началник на  
Националния военен университет „В. Левски“ 
Полк. доц. д-р инж. Сашо Евлогиев – декан на  

Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" 
Г-н Васил Ризов – зам.-председател на  

Държавната комисия по сигурността на информацията 
Полк. Йордан Божилов – директор на  

Дирекция „Сигурност на информацията“ - МО 

 

Членове: 

Проф. д.в.н. Манол Млеченков - Национален военен университет -  
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 

Доц. д-р Димитрина Полимирова - директор на Националната  
лаборатория по компютърна вирусология – БАН 

Полк. доц. д-р Росен Богданов - Национален военен университет -  
Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 

Подп. доц. д-р Николай Стоянов - Институт по отбрана  
„Проф. Цветан Лазаров“ - МО 

Подп. доц. д-р Ванко Ганев - Национален военен университет -  

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 
Доц. д-р Маргарита Василева - Национален военен университет -  

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 

 

Научен секретар: 

Доц. д-р Николай Досев - Национален военен университет - Факултет 
„Артилерия, ПВО и КИС” 
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Четвъртък, 12 май 2016 г. 

1100::0000  ––  1100::4455  Регистрация – Контролно-пропускателния пункт на 

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ 

1111::0000  ––  1166::5500  ПЛЕНАРНА СЕСИЯ - Брифинг зала в Департамент 

„Чуждоезиково обучение“, бл. № 26, ет. 2, зала 26201 

1111::0000  ––  1111::1100 Откриване на конференцията – проф. д.в.н. Манол 

Млеченков - катедра „Информационна сигурност“, Факултет „Ар-

тилерия, ПВО и КИС” 

1111::1100  ––  1111::2200    Приветствие към участниците от полк. доц. д-р Сашо 

Евлогиев – декан на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 

1111::2200  ––  1111::3300    Приветствия от гости 

1111::3300  ––  1122::0000 „Облачните технологии и защитата на информация-

та” – о.р. бриг. ген. Бойко Симитчиев - председател на Асоциация-

та на комуникационните и информационни специалисти 

1122::0000  ––  1122::2200  „„Добри практики и стандарти за физическа сигур-

ноосстт““  --  доц. д-р Орхан Исмаилов - зам.-министър на отбраната 

1122::2200  ––  1122::4400  „„Технологичен модел на обработката на данни в об-

лака“ -  проф. д.т.н. Веселин Целков - Институт по отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров“– Министерство на отбраната  

1122::4400  ––  1133::3300 Обяд  

1133::3300  ––  1133::5500  „Информационната сигурност и новите мрежи” - Ва-

сил Ризов – заместник-председател на Държавната комисия по си-

гурността на информацията  

1133::5500  ––  1144::1100  „„ММееттооддииккаа  ззаа  ииззггрраажжддааннее  ннаа  ииззооллиирраанн  ооббллаакк““  –  

д-р инж. Анатоли Тодоров Пешев - IT мениджър  

1144::1100  ––  1144::3300 „Предизвикателствата при въвеждане на новия рег-

ламент за защита на личните данни“ – Цанко Цолов – член на 

Комисията за защита на личните данни 

1144::3300  ––  1144::5500 „Анализ на архитектури за облачни услуги“ - полк. д-

р Иван Пенчев Иванов - Институт по отбрана „Проф. Цветан Лаза-

ров“ – Министерство на отбраната 

1144::5500  ––  1155::1100  Кафе пауза 
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1155::1100  ––  1155::3300 „Тенденции в дейността на Изпълнителна агенция 
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ за 
прилагане на облачните технологии в сферата на електронното 

управление“ – Добрин Караколев – експерт в Изпълнителна аген-

ция ЕСМИС - Министерство на транспорта, информационните тех-

нологии и съобщенията 

1155::3300  ––  1155::5500  „Автоматизирано профилиране в контекста на га-

рантиране на националната сигурност“ – Десислава Емилова 

Кръстева – адвокат, старши експерт във Фондация „Право и интер-

нет“ 

1155::5500  ––  1166::1100  „Защита на уебприложения от атаки“ – Ангел Инков 

– докторант - Националната лаборатория по компютърна вирусо-

логия – БАН 

1166::1100  ––  1166::3300  ППррееззееннттаацциияя  „Защитаване на класифицирана ин-

формация и контрол на достъпа с облачни технологии“ – Огнян 

Тошков – мениджър продажби - „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД 

1166::3300  ––  1166::5500  ППррееззееннттаацциияя  „„ЕЕ  &&  MM  ББъъллггаарриияя““  ЕЕООООДД  – Любомир 

Алипиев - национален мениджър за България 

1166::5500  ––  1177::3300   ППооссеещщееннииее ннаа  ММууззееяя  ннаа  ШШууммееннссккиияя  ггааррннииззоонн 

1199::0000 ВВееччеерряя   

Петък, 13 май 2016 г.  

0099::0000  ––  1122::3300  Работа по научни секции: 

 Секция „Държава и сигурност“ бл. № 26, ет. 2, зала 26302 

председател доц. д-р Николай Досев 

научен секретар д-р Христо Десев 

 Секция „Информационна сигурност“ бл. 26, ет. 3, зала 26201 

председател проф. д.в.н. Манол Млеченков 

научен секретар к-н Линко Николов 

 Секция „Студентско-докторантска“ бл. № 25, ет. 1, каб. 25109 

председател полк. доц. д-р Росен Богданов 

научен секретар м-р д-р Милена Ламбева 

1122::3300  ––  1133..0000  Закриване на конференцията 


