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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината има за цел да представи на студентите основните положения, 

теория и практика, свързани с компютърните престъпления по света и в частност в България. 

Разглежда се законовата рамка, свързана с тематиката, основните видове заплахи и 

уязвимости по отношение на информационната сигурност и практиките по отношение на 

компютърните разследвания. Дисциплината завършва със защита на курсова работа. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

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

и оценка на проблемите, свързани с компютърните престъпления. 

След обучението си по компютърните престъпления, студентът ще: 

• познава законовата рамка, свързана с компютърните престъпления в България; 

• анализира текущите заплахите и уязвимостите в съвременните компютърни системи; 

• избира подходящи средства и извършва разследвания в компютърни системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е заключителна в областта на информационните технологии и изисква 

предварителна подготовка на студентите по дисциплината Информационна сигурност в Интернет, 

както и базова компютърна грамотност. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Законова рамка, свързана с компютърните престъпления. Конвенция за престъпления в 

кибернетичното пространство. Наказателен кодекс. 

Тема 2. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Закон за 

електронните съобщения. Закон за електронната търговия. Закон за защита на личните данни. GDPR 

регламент. 

Тема 3. Видове компютърни престъпления. Субект на компютърните престъпления. Същинско и 

несъщинско компютърно посегателство. Киберсигурност.  

Тема 4. Злонамерен софтуер. Заплахи и уязвимости. Средства за кибершпионаж. 

Тема 5. Въведение в компютърните разследвания. Цели, задачи и основни методи. Видове 

доказателства. Цифрови доказателства. Технически и систематични предизвикателства. Методи за 

скриване на данни. 

Тема 6. Елементи на компютърните разследвания. Съхраняване, идентифициране, извличане, 

интерпретиране и документиране на компютърни доказателства. Видове данни.  

Тема 7. Файлови формати, свързани с разследванията. Предназначение и приложимост. Независими 

и комерсиални формати. Приложения за обработка.  

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

Тема 1. Файлови формати, свързани с разследванията. Сравнителен анализ. 

Тема 2. Софтуер, свързан с разследванията. Безплатен и комерсиален софтуер. 

Тема 3. Пример за провеждане и документиране на разследване.  

Тема 4. Разследвания, свързани с постоянна и непостоянна памет. Регистри на системата. 

Тема 5. Сигурно изтриване на файлове. Методи за търсене и възстановяване. 
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КУРСОВА ЗАДАЧА 

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

конкретен аспект на компютърните престъпления по избрана от студента и консултирана от 

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

характеризираща нивото на усвояване на учебния материал. 
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Ларс Кландер, Защита от хакери, СофтПрес, София, 1999, ISBN 954-685-055-1, (българско 

издание). 

2. Анонимус, Максимална защита, Книги 1&2, ИнфоДАР, София, 2001, ISBN 954-761-070- 8, 

(българско издание). 

3. Майк Шима, Брадли Джонсън, Анти-хакер, СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685-324-0, 

(българско издание). 

4. Пол Улфе, Чарли Скот, Майк Ъруин, Анти-спам, СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685- 328-3, 

(българско издание). 

5. Швета Базин, Основи на мрежовата сигурност, Дуо дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396- 21-1, 

(българско издание). 

6. Ашок Any, Администриране и защита на Apache Server, Дуо дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396-

19-Х, (българско издание). 

7. Харприт Гангули, JAVA сигурност, Дуо дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396-24-6, (българско 

издание). 

8. Рупендра Джийт Санду, Оцеляване при бедствия и аварии, Дуо дизайн ООД, 2004, ISBN 954-

8396-20-3, (българско издание). 

9. Сурби Малхотра, Microsoft .NET Framework сигурност, Дуо дизайн ООД, 2005, ISBN 954- 8396-

25-4, (българско издание). 

10. Базин Ш., Основи на мрежовата сигурност, Duo Design, 2004. 

11. Притам В. В., Защитни стени и сигурност в Интернет, Duo Design, 2005. 

12. Семерджиев Ц., Сигурност и защита на информацията, Класика и Стил, 2007. 

13. Уелс К., Сигурност на Ajax приложения, ЗеСТ Прес, 2009.  

14. http://www.nlcv.bas.bg  

15. http://www.cybercrime.bg/bg 

16. http://www.sans.org  

17. http://www.nist.gov 

18. http://www.securityfocus.com/  

19. http://www.cert.org/ 

20. http://www.nsa.gov/ 

21. http://searchsecurity.techtarget.com/ 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

> Всеки студент разработва самостоятелна курсова задача, представляваща изследване на 

конкретен проблем в областта на защитата на корпоративните мрежи. Задачата включва 

самостоятелна разработка на определена тема от тематиката 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. 

http://www.nlcv.bas.bg/
http://www.cybercrime.bg/bg
http://www.sans.org/
http://www.nist.gov/
http://www.securityfocus.com/
http://www.cert.org/
http://www.nsa.gov/
http://searchsecurity.techtarget.com/
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> 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. Общата оценка се определя от сумата на точките през 

семестъра и от изпитната процедура: 

36-50т. - Среден (3); 51-65 т. - Добър (4); 66-80 т.-Мн. Добър(5); 81-100 т.-Отличен (6). 

Студентът трябва да има минимум 14 точки от контрола през семестъра и минимум 22 точки 

от изпитната процедура, за да му се формира положителна комплексна оценка. 


