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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината има за цел да изясни и разшири в необходимата дълбочина понятия от 

областта на информационната сигурност, основните заплахи и уязвимости, както и методите за 

превенция и защита. Дисциплината завършва със защита на курсова работа и изпит. 

 
 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания и умения у студентите за анализ и 

оценка на информационната сигурност в компютърни мрежи и системи. 

След обучението си по темата, студентът ще: 

• познава основните проблеми, свързани със сигурността на съвременните системи; 

• анализира и оценява заплахите и риска за сигурността; 

• може да прилага методи и средства за повишаване на информационната сигурност; 

• притежава навици за повишаване на квалификацията си по темата. 

 
 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Студентите следва да имат много добро ниво на компютърна грамотност, много добра 

представа за структурата и организацията на процесите в Интернет, както и съответните много 

добри математически познания за анализ на проблемите, свързани с информационната сигурност. 

Дисциплината изисква предварителни знания от дисциплините Програмиране, Операционни 

системи, Web технологии и приложения, Висша математика. Полезни са познания по компютърни 

мрежи и комуникации. Получените от дисциплината знания се използват като базови от 

дисциплината Защита на корпоративни мрежи в магистърската програма. 

 
 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ Л с у Общ 

ИКН задължителна 4 20 20  40 10 10  20 

СИ задължителна 4 20 20  40 10 10  20 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Въведение. Проблеми пред информационната сигурност в мрежова среда. Задачи и 

елементи на информационната сигурност. Аспекти на сигурността. Обекти и субекти в системата. 

 

Тема 2. Процес на изграждане на защитата. Уязвимости и заплахи. Видове заплахи. Пасивни и 

активни атаки. Заплахи, свързани с конфиденциалността и цялостността на информацията.  

 

Тема 3. Политика на сигурност. Видове политики на сигурност. Оценка на ценността на 

информацията. Анализ на риска.  

 

Тема 4. Защитни механизми. Механизми за идентификация и автентификация. Двустранна и 

тристранна автентификация. Използване на трета доверена страна.  

 

Тема 5. Защитни механизми. Механизми за контрол на достъпа. Механизми за разделяне в 

системата. Комуникационни механизми. Механизми за откриване на пробиви и възстановяване на 

щетите. 

 

Тема 6. Злонамерен софтуер. Видове малуер и условия за създаване. Вируси, червеи, троянски 

коне. Шпионски и рекламен софтуер. Софтуер, следящ действията на потребителя. Спам. 

 

Тема 7. Злонамерен софтуер. Атаки, свързани с измами. Атаки, свързани със следене. 

Експлойти. Атаки, предизвикващи отказ на услуга. Атаки с пълно изчерпване. Речникови атаки. 

Атаки, свързани с изнудване. Атаки, свързани с манипулиране на промишлени системи. 

 

Тема 8. Защитен софтуер. Антивирусни програми. Защитни стени. Архитектура на защитна стена. 

Видове архитектури. Минимални степени на защита.  

 

Тема 9. Криптиране. Основни понятия. Видове алгоритми. Хеш функции. Цифрови подписи и 

цифрови сертификати. Стандарти. Основни криптиращи програми. 

 

Тема 10. Системи за откриване на нарушения. Предназначение и основни приложения. Видове 

системи за откриване и предотвратяване на нарушения.  

 

Тема 11. Виртуални частни мрежи. Тунелиране и капсулиране, Технически концепции и 

реализация. Защитени протоколи.  

 

Тема 12. Стандарти за информационна сигурност. Наблюдение и одит на системата. 
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СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

Тема 01. Хакерски атаки. Най-простата атака. Масираната атака. Хипервръзкови измами.  

 

Тема 02. Kerberos ключове. Запознаване с Kerberos. Протоколът на Kerberos. Базата данни на 

Kerberos.  

 

Тема 03. Защита при Интернет търговия. Основни въпроси. Цифров кеш. Кредитни карти.  

 

Тема 04. Използване на одит (наблюдение) като защита. Видове средства за наблюдение. 

Наблюдение в Linux. Наблюдение в Windows.  

 

Тема 05. Компютърни вируси. Основен механизъм на работа. Видове компютърни вируси. Вирусни 

измами. 

 

Тема 06. Сигурност на браузъри. Видове браузъри. Видове уязвимости. Видове защити.  

 

Тема 07. Планиране на политиката за сигурност. Видове политики за сигурност. Специфични 

правила. Реакции при нарушаване.  

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Методи на обучение: 

Присъствени лекции и семинари 

Визуално обучение 

Практическо обучение 

Интерактивно обучение 

Електронно обучение чрез платформа Moodle 

Средства на обучение: 

Самостоятелна работа 

Учебни видеоматериали вкл. видеопрезентации 

Практически задачи 

Тестване на приложен софтуер за сигурност в симулирана среда 
Използване на електронни ресурси в платформа Moodle: теоретични материали, презентации, 

тестове към всяка тема  



 4 

 

 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

Курсовата задача се задава на всеки студент и съдържа задачи по анализ и оценка на 

текущите проблеми на информационната сигурност. Тя се избира от студента и се консултира с 

преподавателя. Всеки студент защитава курсовата си задача и получава оценка, характеризираща 

нивото на усвояване на учебния материал. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 
➢ Всеки студент разработва самостоятелна курсова задача, представляваща изследване на 

конкретен проблем в областта на информационната сигурност. Задачата включва самостоятелна 

разработка на определена тема от предмета на дисциплината. Оценяват се реализацията и 

защитата на разработката  - до 30 т. Критериите за оценяване на разработката са: оригиналност, 

задълбоченост на изследването, сложност на темата, представяне на разработката.   

➢ За представяне на собствени идеи – до 10 т. 

➢ За присъствия и участие в упражненията се получават  до 6 т.   

➢ Изпитът е писмен и представлява тест с отворени въпроси, който се оценява с максимално 

54 т. Крайната оценка е комплексна и включва в себе текущ контрол на семинарните упражнения, 

оценка от курсовата работа и оценка от писмения изпит. За оформяне на оценката студентът 

набира точки, чиито максимална стойност е 100. Окончателната оценка се формира като точките 

се разпределят по скалата: 

• от 54 до 60 точки  -   Среден (3); 

• от 61 до 70 точки  -   Добър (4); 

• от 71  до 80 точки  -  Много добър (5); 

• от 81 до 100 точки  - Отличен (6). 
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