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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

 1. Наименование на курса: ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ 

2. Код на курса: 24.1.1.0.05 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: проф. д.ик.н Христо Иванов 

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

    Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания в областта 

на функционалните възможности и приложението на Интернет услуги в публични 

институции и в бизнес-организации, по прилагане на киберсигурност и интернет култура и 

етика при управление на услуги. 

Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият: 

     Основни знания за функционални възможности и достъп до Интернет, за 

характеристиките и приложението на Интернет и on-line услуги, за спецификата на 

информационни ресурси и на възможности за Интернет публикуване, за изграждане на 

информационно общество и електронен бизнес в условия на киберсигурност, за формиране 

на Интернет култура и етика при управление на услуги. 

      Практически умения за организиране на достъп до Интернет и избор на браузер, 

приложение на Интернет и online-услуги чрез ефективно използване на информационни 

ресурси и възможности за публикуване в Интернет, съдействие при изграждане на 

електронно правителство и електронна община, организиране на виртуални офиси за 

електронен бизнес, електронна търговия и дистанционно обучение. 

      Компетенции: студентите, успешно завършили курса, трябва да имат формирани знания 

и усвоени практически умения за рационално решаване на сложни проблеми при 

предоставяне и управление на Интернет услуги в публични институции и в бизнес 

организации в условия на киберсигурност и висока етичност. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е в лекционна форма и практически задачи. 

11. Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на информационните 

технологии и компютърните архитектури. От съществено значение са знанията придобити по 

дисциплините основи на информатиката, компютърни архитектури, информационни 

технологии и бази от данни, е-бизнес. 

 

 

 



12. Съдържание на курса: 

     Същност и специфика на Интернет услугите, браузери – същност и характерни 

функции, електронна поща, функционални възможности на Интернет, World Wide Web, Уеб 

2.0 технологии и уеб 3.0, информационни ресурси в Интернет, информационно общество, 

социални мрежи, електронно обучение, електронен бизнес и електронна търговия, 

електронно правителство, мобилни технологии, кибер-сигурност и защита в Интернет, 

Кибер-култура и Интернет етика. 

13. Библиография: 

     Основна литература: 

1. Харизанова, О. Уеб технологии. София, УНИБИТ, 2012. 

2. Семерджиев, Ц. Сигурност и защита на информацията. София, „Софтрейд”, 2012. 

3. Денчев, С., Д. Христозов. Информиране и информационно брокерство. София, АИ 

„Проф. Марин Дринов”, 2012. 

4. Ненов, А. Как да печелим от интернет? София, „Хермес”, 2015. 

 

      Допълнителна литература: 

1. Кискинов В. Правна информатика. София, „Сиби”, 2012. 

2. Кардон, Д. Интернет демокрацията. София, НБУ, 2012. 

 

14. Методи и критерии на оценяване: 

     Курсът завършва с изпит. Крайната оценка се формира от резултатите на студента на 

семестриалния изпит (отговор на 10 тестови теоретични въпроса и решаване на 1 

практически ориентиран казус), от индивидуалната разработка на професионално 

ориентиран казус и защита на протоколи със самостоятелно получени резултати от 

проведени практически упражнения. 

Крайната оценка се формира, както следва (Таблица 1.): 

 

                                                                                                                         Таблица 1. 

 

     15. Език на преподаване: български 

 Компонент Maкс. точки Пример 1 Пример 2 

1 Защитени протоколи 10 9 8 

2 Индивидуална разработка 20 18 14 

3 Изпит 30 10 23 

 Крайна оценка: =0,1*60 = 6 =0,1*37  4 = 0,1*45  5 


