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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: СТАНДАРТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ 

2. Код на курса: 41.2.4.4.42 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: втора  

6. Семестър: четвърти  

7. Брой кредити: 5 

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

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и практически 

знания за стандартизацията в международен и национален мащаб.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за стандартизацията за информационната сигурност. Дисциплината ще 

развие способностите на обучаемите за критичен анализ на изграждащи се и изградените 

обществени отношения в специалността „Киберсигурност на високите технологии“.   

Практически умения към променящата се среда на стандартите за информационната 

сигурност. Необходимо е включване на цялостния потенциал на обществото чрез прилагане 

на нови форми на взаимодействие в техническите науки. Разширяването на техническият 

обхват на стандартите за информационна сигурност поставя нови предизвикателства пред 

преобладаващата част от научните работници и законотворците.  

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 да подбират правилните за практиката международни и национални стандарти за 

сигурност; 

 да прилагат най-добри практики за технологично откриване и превенция от 

настъпването на инциденти в киберпространството и гарантиране на 

киберсигурността на високите технологии. 

10. Начин на преподаване:  

Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, които 

максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Лекциите са богато 

илюстрирани с графичен материал, който се представя чрез презентации с мултимедиен 

проектор и се допълват с примери, които се показват на бяла дъска, както и стандартни 

филми.  

Практическите упражнения се провеждат в компютърните лаборатории на катедрата, 

оборудвани с необходимите приложения и устройства, и софтуери за симулация. 

11. Предварителни изисквания: 

Входните връзки са от областта на Основи на сигурността, Киберзаплахи и киберкризи и 

Инфармационно-технологичната сигурност.  

12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се акцентира на същността и спецификата на международната и 

националната стандартизация и подобряването на интегралната сигурност на управлението. 
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бр.12 от 6 Февруари 2007 г. 
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ДВ. бр. 97 от 10 Декември 2010 г. 

4. Закон за защита на класифицираната информация, обн. ДВ. бр. 45 от 30 Април 

2002г.,  изм. ДВ. бр. 88 от 9 Ноември 2010 г. 

5. Закон за защита на личните данни, обн. ДВ. бр. 1 от 4 Януари 2002г.,  изм. ДВ. бр. 

97 от 10 Декември 2010 г. 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Студентите получават заверка след приключване на лекционния курс, въз основа на 

изпълнени критерии за работа, чрез решаване на тестове, казуси и практически задачи.   

Дисциплината завършва с текуща оценка чрез тест и писмена разработка.  

Тежест на оценяването: 50% от теста и 50% от писмената разработка. 

 

       Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 


