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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината "Национална сигурност и информационно общество” има за обект 

изучаването на информационното общество и информационната война в контекста на 

националната сигурност. Предоставят се знания за информационното общество, за основните 

понятия и определения за стратегическата среда, за информационното пространство, както и за 

националните интереси и информационната сигурност. Изучават се източниците на заплахи за 

информационната сигурност, методите и способите за нейното гарантиране. На тази база се 

изучава информационната воина, нейните видове, форми и средства за водене. Разглежда се 

държавната политика и системата за гарантиране на информационната сигурност. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на обучението е студентите да получат систематизирани знания за 

информационното общество и информацията като стратегически ресурс, за рисковете и 

заплахите, който могат да доведат до рискове и заплахи за националната сигурност на 

съвременната държава. В методическа и логическа последователност обучаемите получават 

знания за: 

 информационното общество; 

 стратегическата среда за сигурност в информационното общество; 

 източниците на заплахи за информацията, средствата и методите за нейната 

защита; 

 същността, съдържанието, методите, формите, средствата и оперативната 

концепция за водене на информационната война; 

 политиката на държавата за защита на информацията с цел намаляване на 

рисковете за националната сигурност. 

 На основата на получените знания обучаемите ще са в състояние да анализират 

заплахите за националната сигурност в информационното общество и ще могат да изработват 

и предлагат целесъобразни решения за тяхното преодоляване. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината изисква предварителни знания за националната сигурност. 



 2 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Администрация и 
управление на системата 
за национална сигурност 

Задължителна 4     20   20 

 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Информационно общество. 

Тема 2. Основни понятия и определения за стратегическа среда, информационна 

сигурност, национални интереси и информационно пространство. 

Тема 3. Източници на заплахи за информационната сигурност. Методи за нейното 

гарантиране и особености. 

Тема 4. Война и информационни технологии. 

Тема 5. Развитие на средствата за въоръжената борба. Теория на информационната 

война и човешки информационни системи. 

Тема 6. Информационна война. 

Тема 7. Видове и форми на информационна война. 

Тема 8. Средства за информационна война. 

Тема 9. Оперативна концепция за информационната война. 

Тема 10. Държавна политика и система за гарантиране на информационната сигурност 

на държавата. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Знанията на студентите се оценяват чрез писмен семестриален изпит, който се 

провежда под формата на тест. Изискват се отговори на всички твърдения (айтеми) в теста. 

Твърденията (айтемите) от теста оставени без отговор от изпитвания се оценяват като неверни 

отговори. 

Изложението в свободна форма към теста трябва да е представено на български език 

изчерпателно и вярно. 
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ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 
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1. Етапи на развитието на обществото, технологиите, концепциите и организациите. 

2. Информационно общество. 

3. Характеристики на информационното общество. 

4. Цикли на развитие на обществото и изводи. 

5. Определение и алтернативи на бъдещето. 

6. Основни понятия и определения за стратегическа среда. 

7. Информационна сигурност. 

8. Национални интереси и информационно пространство. 

9. Източници на заплахи за информационната сигурност. 

10. Методи и особености за гарантиране на информационната сигурност. 

11. Война и информационни технологии. 

12. Парадигмата на бъдещата воина. 

13. Еволюция на военното изкуство. 

14. Инфраструктурна уязвимост и хаос. 

15. Модели на бъдещата сигурност. 

16. Нетрадиционни войни и корени на насилието. 

17. Развитие на средствата за въоръжената борба. 

18. Информационно интензифицирани оръжия 

19. Информационно базирани оръжия. 

20. Теория на информационната война и човешки информационни системи. 

21. Защита и отбрана на разума. 

22. Информационна война. Определение. 

23. Форми на война: антагонистично-конкурентна, инструментално-възпираща и офанзивно-

агресивна форма на война. 

24. Видове войни: радиоелектронна, психологическа, културна, хакерска, икономическа 

информационна война, кибервойна, войната на Гибсон. 

25. Средства за информационна война: информационни технологии, нови средства за въоръжена 

борба; основни фактори на развитието, опитът от използването. 

26. Оперативна концепция за информационната война. 

27. Армията и конфликтите, съвременния конфликт. 

28. Принципи на информационните операции. 

29. Държавна политика за гарантиране на информационната сигурност на държавата. 

30. Система за гарантиране на информационната сигурност на държавата. 


