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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: КИБЕР ПРЕСТЪПНОСТ И ОБЩЕСТВО 

2. Код на курса: 43.1.8.8.66 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: осми 

7. Брой кредити: 5  

8. Име на лектора: проф. д н Христо Иванов, Явор Колев 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е е да се дадат на студентите 

в систематизиран вид основни познания в областта на анализиране на компютърните 

престъпления. 

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

Основни знания за механизмите на компютърните прстъпления, възможностите за 

тяхното анализиране и разследване. 

Практически умения към събирането на електронни доказателства и анализирането на 

придобитата информация. 

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

  да притежават умения в извличането на специфични данни от дигитални файлове; 

  да използват специфични компютърни инструменти за анализ; 

  да имат познания в  механизмите за разследване на компютърно престъпление; 

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.  

 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 общите знания придобити в средното 

образование и от личния опит на всеки студент, както и от преподаваните в първи семестър 

технически дисциплини. 

12. Съдържание на курса: В дисциплината се акцентира на видовете компютърни 

престъпления, придобиването на специфична информация от компютърни файлове. 

13. Библиография:  

Основна литература: 

1. Computer Forensics: Investigating Network Intrusions and Cyber Crime (EC-Council 

Press) 1st Edition; 

2. A to Z of Cyber Crime - Asian School of Cyber Laws; 

3. Материали от Международна асоциация на компютърните разследващи специалисти 

(IACIS); 

4. Tor And The Dark Net: Learn To Avoid NSA Spying And Become Anonymous Online, 

Jared Norton. 

Допълнителна литература: 

1. Наказателен кодекс на Република България; 

2. Наказателно-процесуалният кодекс на Република България. 

  



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 писмен изпит. 

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 

 


