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АНОТАЦИЯ 

 

Дисциплината "Експертно изследване на програмни средства при компютърни 

престъпления "  дава на студентите теоретични и практически познания за изготвяне на технически 

експертизи и получаване на доказателствен материал при извършени компютърни престъпления. 

Дисциплината е предназначена за магистърска степен в специалност “Съдебни инженерно-

технически експертизи”  в ЦИТН  на Бургаски свободен университет. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Целта на дисциплината е студентите да се запознаят с: 

Изучаването на дисциплината е необходима част от подготовката на бъдещите вещи лица. 

Чрез нея студентите получават знания за: методологията за откриването на информация и други 

веществени доказателства, които имат значение за разкриване на обективната истина по 

наказателните дела свързани с компютърни престъплемия; начини, по които се добиват тези 

доказателства; подготовката и извършване на отделни действия по разследването, с помощта на 

които се събират съдебни доказателства по делото. В рамките на курса обучаваните се запознават 

с особеностите при назначаването, подготовката и извършването на отделните видове експертизи 

при компютърните престъпления. Предвидено е изучаването на реално работещи в практиката 

методики, софтуерни продукти и системи. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Изучаването на дисциплината предполага предварителни знания по съдебнотехнически 

експертизи, основи на правораздаванети, информатика и компютърни умения. Тези компетенции 

са придобити в бакалавърските курсове на БСУ по съответните дисциплини или в предходните 

курсове на магистърската програма по специалността „Съдебни инженерно-технически 

експертизи»  в ЦИТН  на Бургаски свободен университет 

За успешно провеждане на лабораторните упражнения се изискват познания по 

компютърна техника и нхформационни технологии. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
 
Тема 1. Методология за разследване на компютърни престъпления 

1. Разследване на компютърни престъпления 
нерегламентиран достъп до компютърна информация (чл. 319а, ал 1 от НК); 
престъпно манипулиране на компютърна информация; 
(чл. 319а, ал. 1, чл. 319б, чл. 319в, чл. 319г, чл. 319е от НК), престъпно ползване на 

компютърна информация (чл. 319а, ал 1 и чл. 319д от НК). 
2. Криминалистичната характеристика на компютърните престъпления 
 
- способ на извършване; 
Способите на извършване според формата - извършване на неправомерен достъп до 

ресурси на компютър - чрез пряко въздействие върху КИС, техните периферни устройства, 
устройства за улавяне на сигнали и други;  престъпно манипулиране на компютърна 
информация , блокиране, унищожаване на информация и други; престъпно използване на 
компютърна информация ? компютърни вируси. 

 
 
- обстановката на извършване (място и време); 
- способът на скриване на престъпление (обичайни способи и програмно-технически 

способи). 
 
3. Хипотези за образуване на досъдебно производство (законни поводи) 
- Съобщение до разследващия орган за извэршено компютърно престъпление 
- Непосредствено разкриване от разследващия орган на признаците на компютърно 

престъпление 
 

Тема 2. Извършване на експртиза при типични следствени ситуации. 
- пострадалият е установил факта на компютърното престъпление, извършителят е 

установен, престъпният резултат и причинената вреда са установени, съобщено е на 
разследващия орган 

- пострадалият е установил факта на компютърното престъпление, извършителят не е 
установен, съобщено е на разследващия орган 

- престъплението е установено от трето лице, извършителят не е установен 
- престъплението е установено от трето лице, извършителят не е установен 
- престъплението е извършено в условия на очевидност, известни са характерът и 

способът, пострадалият е известен, извършителят е известен и е задържан 
- известен е характерът, но не и способът на извършване, пострадалият е известен, 

извършителят е известен, но не е задържан 
- известен е характерът, но не и способът на извършване, пострадалият е известен, 

извършителят не е известен. 
Тема 3.  Особености на организацията на действията по разследването 

1. Оглед на местопроизшествието и на КИС 
- център на местопроизшествието е КИС 
- установява се компютърът свързан ли е с локална мрежа или с други машини, какъв е 

характерът на връзката 
- периферните устройства 
- има ли идентификатор за използване 
- какво е външното състояние на компютъра и периферните устройства 
- състоянието на кутията на компютъра 
- каква е компютърната конфигурация, тип на процесора, обем на паметта, ОС, интернет 

и други 
 
2. Изземване на компютърни информационни дании. Правила: 
- осуетяване възможността за достъп до компютъра 
- установане на формите на защита 
- запазване на приложенията до момента и да не се отварят нови 
- запис върху хартиен носител , чл. 163, ал. 7 от НПК и върху електронен или магнитен 

носител 
- запечататване на портовете на компютъра, който се изземва 
 
3. Назначаване на компютърно-техническа експертиза 
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- Обекти на експертизата са компютърни устройства, програмни продукти, 
информационни данни, техническа документация на обектите 

 
- Задачите на експертизата - изясняване на обстоятелства относно механизми, процеси 

и действия, извършени с компютърни средства.  
-  идентификационни и диагностични задачи. 
 
4. Установяване на "Злоумишлени действия" –  
 - действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на 

лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи;  
- изпращане на нежелана поща (spam, junk mail); 
- препълване на каналите (flood); 
- получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли;  
- използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на 

информация (hack);  
- извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен 

шпионаж или саботаж;  
- повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack);  
- изпращане на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или 

предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол;  
- смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и 

асоциираните мрежи;  
- изпращане, предаване, разпространяване или използване софтуер, компютърни 

програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, 
компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват; 

- създаване на условия, които затрудняват, нарушават или ограничават нормалното 
функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационни съоръжения 
или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или 
софтуер;  

- извършване на  действия, които могат да се квалифицират като престъпления или 
административни нарушения по българското законодателство, международни договори или 
по законодателството на друга страна. 

Тема 4. Методи за получаване на доказателства при съдебни инженерно-технически експертизи 
при компютърни престъплени. 

Методи за откриване , проследяване, и анализ на престъпления в глобалната мрежа. 
Анализ на компютърни системи с цел откриване на доказателства за компютърни 

престъпления. 
Анализ на мобилни устройства и системи с цел откриване на доказателства за 

компютърни престъпления. 
Анализ на устройства и системи за получаване на нерегламентиран достъп до чужди 

системи, ресурси и данни.  
 

УПРАЖНЕНИЯ  
Специализирани методи за анализ на компютърни системи за откриване на данни за 

компютърни престъпления. 
Специализирани методи за анализ на мобилни устройства за откриване на данни за 

компютърни престъпления. 
Методология на проследяване и установяване на данни за компютърни престъпления в 

глобалната мрежа. 
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