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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ 

2. Код на курса: 43.1.6.6.53 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести  

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц.д-р инж. Филип Цветанов 

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

Целта на курса е студентите да получат в систематизиран вид основни знания за значимостта и 

същността на политиките за информационна сигурност за фирмите и компаниите.  

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

Основните знания, които трябва да придобият студентите включват: запознаване и придобиване 

на умения за анализиране на стандартите за сигурност ISO 27001-27005, стандартите за оценка риска на 

сигурността на организация , фирма, стандарта ISO IES15408-2  за определяне зоните на сигурност.  

Практически умения - Да придобият практически умения по изготвяне оценка на риска и вътрешни 

правила на фирмите и организациите за информационна и мрежова сигурност. 

Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, трябва да 

могат: 

 Да дефинират правилно зоните на сигурност в организация или фирма; 

 Да изготвят оценка на риска за информационната и мрежова сигурност на една компания; 

 Да изготвят вътрешни правила за организиране на информационна и мрежова сигурност на фирма 

или организация. 

10. Начин на преподаване:  

Лекциите се провеждат като се предвижда прилагането на интерактивни методи на обучение, 

като се застъпват предимно дискусионните методи – беседа, дискусия, обсъждане и 

ситуационните методи – метод на конкретните ситуации, решаване на казуси относно различни 

технологични проблеми, симулация на реални производствени проблеми и вземане на конкретни 

технологични решения. Лекциите са богато илюстрирани с графичен материал, който се 

представя с видео проектор и демонстрационни филмчета. Практическите упражнения се 

провеждат в лабораторни условия. Самостоятелната работа, включва извън аудиторните 

занимания за разработване на оценка на риска и вътрешни правила на фирма за информационна и 

мрежова сигурност. 
11. Предварителни изисквания: Необходими предварителни знания по дисциплините: 

Информационно-технологична сигурност, Стандарти за информационна сигурност, Защита на 

безжични мрежи. 

12.Съдържание на курса:  

Политики на информационна сигурност. Определение. Стандарти за информационна 

сигурност - ISO 27001, ISO 27002, ISO 27003, ISO 27004, ISO 27005, ISO 27006.  

Обобщена схема на съдържанието на политика за информационна сигурност. Модел на 

информационната сигурност. Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна 

сигурност. Предназначение , оперативна съвместимост.  



Общи стратегии за мрежова и информационна сигурност. Нива на сигурност и принципи за 

политика на сигурност. Организация на мрежовата и информационната сигурност. Задължения 

на ръководствата на организациите . Оценка на риска.  

Функциите на служителя или на звеното по мрежова и информационна сигурност. Видовете 

заплахи, които могат да застрашат конфиденциалността, интегритета и достъпността. 

Управление на достъпа и защита срещу неправомерен достъп. Нива на защита от неправомерен 

достъп. Защита на системните ресурси. Управление на информационните процеси. Създаване на 

зони и мерки за управление на информационните процеси.  

Класификация, контрол и управление на информационните активи. Защита срещу нежелан 

софтуер. Управление на електронните съобщения. Мониторинг на събитията и инцидентите в 

информационните системи.  

Физическа сигурност и защита на околната среда. Управление на инциденти, свързани с 

информационната сигурност. Етапи за разработване на СУИС във фирмата (организацията). 

Планиране на политиката за мрежова сигурност  

Закон за електронното управление. Национален център за действие при инциденти на 

информационната сигурност. ENISA- европейска агенция за мрежова и информационна 

сигурност. 
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информационна сигурност] 

4. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/3.2/3.2-8.pdf 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Провежда се текущ контрол. Оценяваните дейности са отразени в таблица 1: 

 

       Таблица 1 
№ по 

ред 

Оценявани дейности Диференциране на дейностите Точки 

1. 1

. 

Активност и участие на лекции 10 лекции /по 2 часа/ - по 1 точка на 

лекция 

10 точки 

2.  Осъществяване на практически 

задачи и защита на 

практически задачи след всяка 

тема, предвидена за 

упражненията: 

- Умения за формулиране на 

изводи, сравнения, както и 

умения за работа в екип. 

10 упражнения  - по 2 точки на 

практическо упражнение. 

 

20 точки 

3.  Разработка и защита на 2 

самостоятелни задачи  

2 самостоятелни задачи по 20 точки  40 точки 

4.  Писмени контролни работи  за 

проверка на теоретични и 

практически знания. 

Контролнен тест № 1 теория  – 15 т. 

Контролен тест № 2  практика– 15 т. 

 

 

30 точки  

 

  

http://epubl.tugab.bg/documents/cat_view/43-


Оценяването се извършва , съгласно таблица 2. 

       Таблица 2 

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 

 


