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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРИТЕ:

СВЕТЛИН ЛАЗАРОВ – началник на сектор „Дигитални анализи и
открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОПМВР:

Главен инспектор Светлин Лазаров е началник на сектор „Дигитални
анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към
ГДБОП-МВР. През годините е работил по многобройни случаи на киберпрестъпления,
участвал е в международни екипи за разследване на Европол, Интерпол, ФБР и Сикрет
сървис.
Преминал е множество специализации в областта на компютърните престъпления,
компютърните доказателства и международното сътрудничество.
Сертифициран е от Международна асоциация на компютърните разследващи
специалисти - IACIS, Европейския център за киберпрестъпления към Европол – EC3 EUROPOL,
Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането - CEPOL, Международна
академия за правоприлагане – ILEA, Националната криминална агенция на Великобритания –
NCA, Германска федерална криминална служба – BKA и Департамент за вътрешна сигурност
на САЩ – HSI.
Бил е представител на МВР в работната група за създаването на Закона за
киберсигурност.

Член е на междуведомствена оперативна група за действие при инциденти със
значително въздействие върху мрежовата и информационна сигурност в България, както и
на Европейската оперативна група за киберпрестъпления към Европол.
Също така е контактна точка 24/7 за атаките срещу информационните системи на
национално и европейско ниво.

ВЛАДИМИР КЪНЧЕВ
- управител
консултант на фирма Сървис Центрикс:

и

старши

Владимир Кънчев е управител и старши консултант на фирма
Сървис Центрикс. Той е инженер по информационни
технологии и има повече от 25 години опит в сферата на ИТ. Владимир е участвал в
множество проекти в България и чужбина и притежава следните сертификации в областта на
информационната сигурност: CEH, CISSP, RESILIA, ITIL Expert, TOGAF

ГИНКА ХРИСТОВА – Адвокат, Международен Правен ЦентърILAC, външен affiliate преподавател към Hаrvard University:

Адв. Гинка Христова е председател на Международен Правен Център,
член на Софийска адвокатска колегия, нещатен преподавател към
Hаrvard University, магистър по Право на ЕС към университета Нанси
II.
Адвокат Христова е член на Софийска Адвокатска Колегия (САК) от 2009 г.
и към настоящия момент член на Дисциплинарния съд към САК.
Автор на монографията “Феноменът Киберпрестъпност – Стратегия за борба и
конкретни мерки” (Le phénomène “cybercriminalité”: Stratégie pour combattre la cybercriminalité
et mesures concrètes (French Edition)”. От 2017 г. е организатор и преподавател на курса
CopyrightX на университета Харвард за България. Тя е един от малкото специалисти в
България по дигитално право.
Адвокат Христова има специализация към университета Харвард, САЩ в сферата
на кибер правото, както и успешно е преминала специализация към СОИС по Право на
Електронната Търговия.

СЛАВИ ТАНКЕИН – юрист,
Информационна сигурност:
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Информационна сигурност. Работи в областта на дигиталното
право.
Слави участва в редица международни проекти в областта на киберсигурността,
автор на множество статии по темата.

