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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ПРОФИЛАКТИКА НА КИБЕР СИГУРНОСТА 

2. Код на курса: 43.2.7.7.62 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта  

6. Семестър: седми  

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: д-р Анастасия Георгиева Дюлгерова 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да даде на студентите цялостно разбиране на специфичните, и 

стандартно базирани мерки и методи за контрол, които сами по себе си съставят най-добрата 

програма киберсигурност. 

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

Основни знания за мерките за контрол в зависимост от различните видове заплахи, 

уязвимости и различни допустими отклонения от риска. 

Практически умения Създаване и поддържане на стабилна и правилно функционираща 

програма за профилактика на киберсигурността и гарантиране, че крайните потребители са 

наясно със значението на защитата на чувствителна информация и рисковете от неправилна 

информация; 

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

 Да осигурят последователен и сравним подход за избор и определяне на 

контролите за сигурност на компютърните системи. 

 Да осигурят на каталог за контрол на сигурността, който да отговаря на 

настоящите нужди от защита на информацията и изискванията на бъдещите нужди от 

защита, основани на променящите се заплахи, изисквания и технологии. 

 Да създадат основа за разработване на вътрешни методи за оценка и процедури 

за определяне ефективността на контрола на сигурността. 

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: Кибер заплахи и кибер кризи, Приложна криптография, 

Фалшивите новини и противодействие, Технически системи за сигурност, Политики за 

сигурност, Информационна сигурност, Сигурност на електронните карти за разплащане 

12. Съдържание на курса: В дисциплината се акцентира на профилактиката на 

киберсигурността и различните нива и степени на нейното осигуряване с цел преминаването 

към киберустойчивост на системите. 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Закон за киберсигурност , обн. ДВ. бр. 94 от 31 Октомври 2018 г. 

2. Решение № 583 на MC от 18.07.2016 г. за приемане на Национална стратегия за 

киберсигурност "Kибер устойчива България 2020" 



3. Закон за защита на класифицираната информация, обн. ДВ. бр. 45 от 30 Април 2002 

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

4. Закон за Държавна агенция "Национална сигурност", Обн., 

ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г. 

5. Европейска конвенция за престъпления в киберпространството 

Допълнителна литература: 

1. Гусев А.В., Зарубежный опыт борьбы с преступлениями в сфере Интернета, УДК 

343.98(082); 

2. Шевшенко Е.С., Тактика производства следственых дейстий при расследовании 

киберпреступлений, Москва 2016; 

3. Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement, U.S. 

Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice; 

4. Gercke М., Understanding cybercrime: phenomena, challenges and legal response, ITU 

2012 

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 изпит чрез тест.  

 

         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 


