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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ 

2. Код на курса: 13.1.6.6.53 

3. Вид на курса: задължителна 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета  

6. Семестър: шести  

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 информационната сигурност.  

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

Основни знания за информационната сигурност. Дисциплината ще развие способностите на 

обучаемите за критичен анализ на изграждащи се и изградените технически познания в 

специалността „Киберсигурност на високите технологии“.   

Практически умения към променящата се среда 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 

информационна сигурност поставя нови предизвикателства пред преобладаващата част от 

научните работници и законотворците.  

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

 да идентифицират сигурността в информационното пространство; 

 да разпознават информационните рискове; 

 да пробират компонентите на информационната сигурност. 

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 практическите упражнения. 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 

филмов материал.  

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 сигурност, 

Киберзаплахи и киберкризи, Инфармационно-технологичната сигурност и Стандартите за 

информационната сигурност.  

12. Съдържание на курса: В дисциплината се акцентира на същността и спецификата на 

сигурността на информационното пространство, информационните рискове и управлението 

на информационната сигурност. 

13. Библиография:  

Основна литература: 

1. Беджев. Б. Технически средства в системата на националната и корпоративната 

сигурност. Ш. 2006. 

2. Сандев. Г. Система и политика на националната сигурност. Шумен. 2004  

3. Семерджиев, Цв. Информационна сигурност. С., 2004 

4. Семерджиев. Цв. Информационна сигурност Национална и международна сигурност. 

С. 2005 



5. Иванов Хр. Защита на информацията в малките и средните предприятия. Сборник на 

НБУ „Асиметрични заплахи, Хибридни войни и влиянието им върху националната 

сигурност“.  2018. С, стр.317-322. ISSN 978-619-7383-09-6. 

Допълнителна литература:  

1. Закон за електронното управление 

2. Закон за защита на класифицираната информация .  

3. Концепция за националната сигурност на Република България. ДВ, бр. 46 от 1998 г., т. 

42.  

4. Дигиталната реформа в Република България. Алманах. ВСУ. 2018 г. 

5. Иванов. Хр. Противодействието на киберсигурността. НВУ. Сборник Доклади от 

годишната университетска научна конференция. Том 5, сигурност и отбрана. 2018, 
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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. 

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 


