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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

 1. Наименование на курса: КИБЕР-СИГУРНОСТ 

2. Код на курса: 24.2.3.0.18 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 4,5 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р Иван Иванов  

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

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

знания за аспекти на сигурността и защитата на информацията, нормативно-правната база за 

защита на информацията, некриптографски методи и средства за защита на информацията, 

ограничаване на достъпа до комуникационно информационните мрежи, антивирусна защита 

на данните в компютърните мрежи, криптографски алгоритми за защита на данните DES, 

AES и RSA, електронен цифров подпис и електронен сертификат и др. 

     Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият: 

     Основни знания за контурите за защита на информацията, политики за сигурност на 

информацията, организационни мерки и мероприятия за защитата на информацията, защита 

от паразитни информационни излъчвания и случайни грешки, вируси и антивирусни 

програми, класификация и изисквания към криптографските алгоритми, хардуерни защитни 

стени и системи за откриване/превенция от проникване в мрежата (IDS/IPS) и др. 

      Практически умения за реализация и изследване на субституционни, транспозиционни и 

смесени криптографски процедури, изследване криптографската устойчивост на 

криптограмите с помощта на статистически криптографски анализ, изследване на 

криптографските алгоритми за защита на данните DES, AES и RSA, конфигуриране и работа 

с антивирусни програми, виртуални частни мрежи VPN и защитни стени. 

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

умения за задълбочена работа и прилагане на криптографските методи за защита; да 

прилагат на най-добри практики за откриване и превенция от проникване в мрежата на 

нарушители, вируси и мрежови атаки. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е в лекционна форма и практически задачи чрез използване на 

информационно-комуникационни технологии и системи. 

11. Предварителни изисквания: 

    Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на информационното 

обслужване на услугите и интернет услугите. От съществено значение са знанията 

придобити по дисциплините информационно обслужване на услугите и интернет услуги. 

 



12. Съдържание на курса: 

     Аспекти на сигурността и защитата на информацията. Преднамерени и случайни 

въздействия и методи за защита. Контури за защита на информацията. Нормативно-

правна база за защита на информацията. Закон за защита на класифицираната 

информация. Органи по сигурността на класифицираната информация. Защита на 

класифицираната информация. Политика за сигурност на информацията. 

Некриптографски методи и средства за защита на информацията. Организационни мерки 

и мероприятия по защитата на информацията. Технически системи и средства за защита 

на информацията. Ограничаване на достъпа до комуникационно информационните мрежи 

(КИМ). Защита от паразитни информационни излъчвания. Защита на 

електрозахранването. Защита от случайни грешки. Антивирусна защита на данните в 

компютърните мрежи. Вируси. Антивирусни програми. Криптографски методи за защита 

на информацията. Базови криптографски процедури. Класификация и изисквания към 

криптографските алгоритми. Електронен цифров подпис и електронен сертификат. 

Криптографски ключове и тяхното управление. Политики за обмяна на ключовете. Оценка 

за устойчивост на криптографската защита. Криптографски анализи. Защитени 

виртуални частни мрежи VPN. Тунелен и портален подход за организация на VPN-мрежи. 

Хардуерни защитни стени и системи за откриване/превенция от проникване в мрежата 

(IDS/IPS). 
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14. Методи и критерии на оценяване: 

     Курсът завършва с текуща оценка. Окончателната оценка по дисциплината се оформя на 

базата на точкова система като максималния брой точки, който студентите могат да получат 

е 100. Те се формират от следните дейности: решаване и навременно предаване на задачите 

за самостоятелна работа (20 точки); активно участие в практическите упражнения и защита 

на протоколи (20 точки); пълното писмено развиване на два теоретични въпроси от 

лекционния материал, по време на контролните работи (60 точки). Крайната оценка се 

получава в зависимост от боря на получените точки, както следва: от 0 до 20 т. – Слаб 2F; от 

21 до 39 т. – Слаб 2FX; от 40 до 49т. – Среден 3Е; от 50 до 59 т. – Среден 3D; от 60 до 69 т. – 

Добър 4С; от 70 до 84т. – Много добър 5B; от 85 до 100 т. – Отличен 6A. 

15. Език на преподаване: български 


