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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ДИГИТАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА 

2. Код на курса: 43.1.8.8.65 

3. Вид на курса: задължителна 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта  

6. Семестър: осми  

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: проф. д н Христо Иванов, ас. д-р Анастасия Георгиева Дюлгерова 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е да даде на студентите в 

систематизиран вид теоретични и практически знания за обезпечаването, откриване, 

съхраняването и използването на дигитални доказателства и разследването на 

киберпрестъплания, кибернарушения и киберзаплахи чрез съчетаването на правната и 

техническата страна. 

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

Основни знания за използването на специализирани техники за съхранение, 

идентифициране, извличане, удостоверяване, проверка, анализ, тълкуване и документиране на 

цифрова информация с цел разследване, доказване и превенция на киберпрестъплания, 

кибернарушения и киберзаплахи. 

Практически умения за реконструкция на използването на компютърна система, 

проверка на остатъчни данни, удостоверяване на данни чрез технически анализ или обяснение 

на техническите характеристики на използването на дигитални данни и компютър, както и 

използването им с цел доказването и разследването на киберпрестъплания, кибернарушения и 

киберзаплахи. 

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

- трябва да притежават умения за задълбочена работа и прилагане на нормативната база 

в областта на националното, наднационалното и международното разследване на 

киберпрестъпления, кибернарушения и киберзаплахи; 

- прилагане на най-добри практики за технологично откриване и превенция от 

настъпването на инциденти в киберпространството и гарантиране на киберсигурността 

на високите технологии. 

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 по Компютърни мрежи, 

Информационна сигурност и Приложна криптография и технически и нетехнически 

дисциплини, както и от личния опит на всеки студент. 

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

провеждането на дигитални разследвания и обезпечаването, събирането и използването на 

дигитални доказателства на международно и национално ниво в наказателни и граждански 

производства. 

  



13. Библиография:  
Основна литература: 

1. Конституция на Република България, обн. ДВ. бр. 56 от 13 Юли 1991г.,  изм. ДВ. 

бр.12 от 6 Февруари 2007 г. 

2. Проект за Закон за киберсигурност (внесен на 30.05.2018) 

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

киберсигурност "Kибер устойчива България 2020" 

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

2002г.,  изм. ДВ. бр. 88 от 9 Ноември 2010 г. 

5. Закон за защита на личните данни, обн. ДВ. бр. 1 от 4 Януари 2002г.,  изм. ДВ. бр. 97 от 

10 Декември 2010 г. 

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 


