
   

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 01/2016  

Познаването на международните стандарти в подкрепа на 

професионалното образование и обучение и в отговор на 

изискванията на пазара /ISTRA/ 
договор № 2016-1-BG01-KA202-023738 

ERASMUS+ Programme 
 

Основна цел на проекта е разработване и 

популяризиране на отворени иновативни обучителни 

програми, материали и електронни средства за 

преподаване и обучение по международните 

стандарти от сериите ISO/IEC 27000 за системи за 

управление на сигурността на информацията и ISO 

31000 за системи за управление на риска. 

Тези стандарти могат да бъдат прилагани в много и 

различни организации, независимо от тяхната 

големина, естество на работа или специфика, като 

учебните програми ще бъдат подходящи за широк 

кръг обучаеми. 

Консорциум ISTRA: 

 Бургаски свободен университет (БСУ), България– 

Координатор 

 Български институт за стандартизация (БИС) 

 Латвийски културен колеж 

 Бюро по стандартизация на Центъра за 

стандартизация, акредитация и метрология на Латвия (LVS) 

 Технологичен лицей „Джордж Бибеску”, Крайова, Румъния 

 Средно училище по техническо и електротехническо инженерство, Прешов, Словакия 

 Професионална търговска гимназия, Бургас, България 

Очаквани резултати от проекта:  

 Виртуална среда за обучение ISTRA, в която както преподавателите, така и обучаемите ще 

ползват гъвкави модели за обучение за подобряване на своите ключови и универсални 

компетентности; 

 Програми за обучение по стандарти за системи за управление на сигурността на 

информацията - серия ISO/IEC 27000 и по стандарти за системи за управление на риска - 

серия ISO 31000; 

 Програма за обучение във виртуална среда; 

 База данни с контакти на ключови заинтересовани страни – информация за контакт с 

идентифицирани заинтересовани от проекта страни във всички партньорски държави. 

Целеви групи по проекта: 

 Обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение и продължаващото 

професионално образование и обучение, които ще имат полза от подобрените си 

теоретични и практически знания и умения в областта на стандартите и стандартизацията; 

 Обучители, които ще придобият умения за преподаване на програми в областта на 

стандартите за професионално образование и обучение и продължаващо професионално 

образование и обучение във виртуална среда.  



   
 

Международните стандарти: 

ISO/IEC 27000 – серия стандарти, определящи 

изискванията за създаване, внедряване, 

поддържане и подобряване на система за 

управление на сигурността на информацията в 

рамките на организацията, както и за оценка и 

въздействие върху рисковете за 

информационната сигурност, съобразени с 

нуждите на организацията. Изискванията на тези 

стандарти са общи и са приложими за всички 

организации, независимо от техния вид, големина 

или специфика. 

 

ISO 31000 – серия стандарти за системи за управление на риска - предлага принципи и общи 

насоки за управление на риска. Може да се използва от всяка публична или частна организация, 

асоциация, група или индивид, не е специфична за никоя индустрия или сектор и може да се 

прилага за широк спектър от дейности, включително стратегии и решения, действия, процеси, 

функции, проекти , продукти, услуги, активи. 

Очаквани ползи и ефект от проекта: 

 за образователните организации – разработени модули, които могат да бъдат включени в 

учебните им програми, иновативно съдържание за обучение в съответствие с нуждите на 

бизнеса, 

 за стандартизационните организации – ще бъдат популяризирани ползите от прилагане на 

стандартите, ще се предлагат иновативни знания за стандартите, курсовете ще бъдат лесно 

адаптирани към обучителните им програми,  

 за преките участници и представителите на целевите групи – иновативни компетентности, 

отговарящи на съвременните изисквания, по-добро познаване на системите за управление 

и на два от най-популярните стандарти за системи за управление, адаптивност в среда за 

онлайн обучение и предлагане на по-добро качество на обучението. 

 

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА 

16 – 17 ноември 2016 

 
На 16 и 17 ноември 2016 г. в Българския институт за стандартизация (БИС), България, се 

проведе първата партньорска среща. 17 участници от всички партньорски организации 

участваха в работните сесии. Откриването на срещата беше уважено и от експерта, отговарящ 

за проекта от ЦРЧР – г-н Ясен Спасов. След представяне на всяка организация, участваща в 

проекта, координаторът на проекта г-н Янислав Желев направи кратко представяне на проекта 

и детайлно разясни трите планирани резултата. Петър Лозев от БИС представи стандарта ISO 

31000, а Ингарс Пилманис от Бюрото по стандартизация на Латвия представи стандарта ISO 

27000. През втория ден от срещата се проведе задълбочено разискване във връзка с детайлното 

планиране на конкретни задачи за всеки партньор през първата година от изпълнението на 

проекта и беше изготвен подробен план. Също така бяха уточнени срокове за финалните версии 

на документите по проекта. Участниците решиха втората партньорска среща да се проведе на 

30 май 2017 в Рига, Латвия.  

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само 

личните виждания на нейните автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за 

използването на съдържащата се в нея информация. 


