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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ 

2. Код на курса: 41.2.4.4.39  

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: четвърти 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Иванов, проф. д ик н Христо Иванов 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Целта на дисциплината информационно-технологична сигурност е да се дадат на 

студентите в систематизиран вид основни познания в областта на кибер сигурността.  

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

Основни знания за кибер пространството, цели и мерки гарантиращи кибер сигурността, 

кибер атаки, кибер сигурност и кибер устойчивост, организационни мерки и мероприятия по 

защитата на информацията, технически системи и средства за защита на информацията, 

сигнално-охранителни системи, пожароизвестителни системи, антивирусна защита на 

данните в компютърните мрежи.  

Практически умения за конкретизиране на кибер пространството, анализ на целите и 

мерките на кибер сигурността, анализ на контурите за защита на информацията, 

разработване на организационни мерки и мероприятия по защитата на информацията, 

разработване на план за технически системи и средства за защита на информацията, 

конфигуриране на сигнално-охранителни системи, конфигуриране на пожароизвестителни 

системи, откриване и премахване на вирусни зарази.   

Компетенции: След приключване на курса студентите, трябва да са усвоили механизмите и 

инструментите за постигане на информационно-технологична сигурност. 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на Основи на сигурността, Е-

мениджмънт при кризи и Кибер заплахи и кибер кризи. От съществено значение са знанията 

придобити по дисциплините Приложна криптография, Сигнално охранителна техника, 

Фалшивите новини и противодействие и Политики за сигурност.  

12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се акцентира на същността и спецификата на теоретични основи на 

информационно-технологичната сигурност, както и на аспекти на сигурността и защитата на 

информацията 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

1. Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“. 

2. Иванов И., Иванов Х. Информационно технологична сигурност, Издателство ВУТП, 

2019. 

3. Vacca J. R. Computer and Information Security Handbook, Third Edition 3rd Edition, 

Morgan Kaufmann, 2017. 



4. Andress J. The Basics of Information Security, Second Edition: Understanding the 

Fundamentals of InfoSec in Theory and Practice 2nd Edition, Syngress, 2014. 

5. Conklin W. A, White G, Cothren C, Davis R, Williams D, Principles of Computer 

Security, Fourth Edition (Official Comptia Guide) 4th Edition, McGraw-Hill Education, 

2015. 

Допълнителна литература: 

1. Иванов И. Ръководство за лабораторни упражнения по сигурност и защита на 

информацията и администриране и защита на комуникационни и компютърни мрежи, 

изд. център-ВУ КТП, София, 2013, ISBN: 978-954-9332-88-9.  

2. Партыка Т. JL, Попов И. И. Информационная безопасность: учебное пособие / Т. JI. 

Партыка, И. И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ, 2010. 

3. Грибунин В, Г, Чудовский В. В, Комплексная система защиты информации на 

предпри, Издательский центр «Академия», 2009. 

4. Meeuwisse R, Cybersecurity for Beginners, Cyber Simplicity Ltd, 2017. 

5. Kim D, Solomon M, Fundamentals of Information Systems Security 3rd Edition, Jones & 

Bartlett Learning, 2016. 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. Отчита се индивидуалната и екипна работа на 

студента през семестъра - текущ контрол по време на лекции и практическите занятия. 

Оценката по дисциплината се оформя чрез точкова система, максималния брой точки, 

който студентите могат да получат е 100 (вж. табл. 1). Те се образуват от едно практическо 

задание, разработвано в екип от няколко студента, възложено от лектора на курса (съобразно 

теми от конспекта) и презентация на курсова работа (по избор на студента от зададени 

направления, т.е. теми по конспект) и реализираните задачи от практическите упражнения. С 

оценката, която е образувана от получения сбор от точки (от лекции и упражнения), т.е. с 

текущ контрол, студентът се оформя според предварително оповестени критерии. 

Формирането на текуща оценка в курса на обучение е съобразно получени точки и 

подредбата им по шестобалната система, дадено в Таблица 1. 

 
 

         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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


