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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 

2. Код на курса: 13.2.6.6.55 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5  

8. Име на лектора: доц. д-р Филип Баталов  

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е обучение за студентите на основите на функциониране, проектиране и 

експлoатация и провеждане на инженерни дейности и технически средства, използвани за 

охрана на обекти, системи и информатизация. Методиките за определяне на необходимото 

ниво на физическа сигурност на обекти, системи и информация. Принципите за изграждане на 

системи за контрол и управление на достъпа (СКУД). Основните параметри и принципи на 

работа на СКУД. 

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

Основни знания: 

 Oсновните нормативни и правни актове в областта на информационната сигурност 

и защита на обекти и информацията, както и регулаторни методически документи в 

тази област; 

 Съвременната концепция за защита и охрана на обекти; нивата на физическа 

сигурност на обектите; основите на инженерната защитеност на охраняваните 

обекти;  

 Особеностите на различни детекторни, сигнални и противопожарни системи, а 

също така техните принципи на действие; приемно-контролните уреди и устройства 

за комутация; системите за предаване на съобщения за сигурност и сот, системите 

за пожароизвестяване;  

 Основните характеристики на системите за събиране и обработка на информация; 

основните характеристики на системите за видеонаблюдение; основните 

характеристики на системите за контрол и управление на достъпа; интегрирани 

системи за охрана на обекта. 

Практически умения:  

 за работа с правно-нормативни актове; 

 за методите и средствата за откриване на заплахи; 

 за методите за техническа защита на информацията и обектите;  

 за методите за формиране на изискванията при защита на обекти; 

 за методите за проверка на сигурността на обекти и информатизация в съответствие 

с изискванията на нормативните документи; 

 опериране с професионалната терминология. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 да анализират и оценяват заплахите за информационната и физическа безопастност 

на обекта; 

 да прилагат местни и чуждестранни стандарти за проектиране, разработка и оценка 

на сигурността СКУД; 

 да прилагат получените знания при решаването на практически задачи по 

организацията на охраната на обекти;  



 да организират предварителни проучвания на обектите на информатизация;  

 да разработват и използват вече съсздадена проектна документация;  

 да обосновават избраните решения за осигуряване на техническата охрана на 

обекти. 

10. Начин на преподаване:  

Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, които 

максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Лекциите са богато 

илюстрирани с графичен материал, който се представя чрез презентации с мултимедиен 

проектор и се допълват с примери.  

Практическите упражнения се провеждат в лаборатория, оборудвана с необходимото 

оборудване за работа със СКУД. Преди всяко практическо занятие студентите са 

информирани за необходимостта от предварителна подготовка по съответната тема. В процеса 

на провеждане на практическите упражнения се използват контролери Arduino UNO и 

сензори, предназначени за работа със системата на Arduino.  

11. Предварителни изисквания: Необходими са предварителни знания по дисциплините: 

Основи на информационните технологии, Електронни компоненти и схемотехника. 

Техничиски систими за сигурност, Информационно-технологична сигурност, Основи на 

сигурността, Стандарти за информационна сигурност, Сигнално охранителна техника. 

12. Съдържание на курса:  

Въведение в СКУД. Класификация Обекти СКУД. Методи за идентификация. Принципи на 

функциониране на регистриращите (четящи) устройства. Биометрични регистратори (четци).  

Интерфейси, използвани за обмен на информация между регистратори (четци) и контролерите 

на СКУД. Предназначение и основни характеристики контролерите на СКУД. Структуриране 

и интеграция на контролери в мрежа. Интерфейси. Алгоритъм на идентификацията.  

13. Библиография:  

Основна литература: 

1. ДКСИ, Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа 

сигурност на класифицираната информация, С., 2012 

2. Thomas L. Norman , Integrated Security Systems Design - Butterworth/Heinenmann – 2007.  

3. Руководство по созданию комплексной унифицированной системы  обеспечения 

безопасности музейных учреждений, защиты и  сохранности музейных предметов/ А. В. 

Богданов, В. В. Волхонский,  И. Г. Кузнецова и др. Ч. II. – СПб.: Инфо-да, 2014. 
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Допълнителна литература: 

1. Лалев, Хр., Системи за видеонаблюдение, Тр., 2008. 

2. Слатински Н., Сигурността — същност, смисъл, съдържание. С., Военно издателство, 

2011. 

3. Целков В. Модели на защитени взаимодействия в компютърни системи и мрежи. С. 2008. 

ISBN 9789548887458. 

4. Волхонский В.В. Штриховые  коды. – СПб: Университет ИТМО, 2015. 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с Тест. Окончателната оценка по дисциплината се оформя чрез 

тест. Писменият тест е с отворени въпроси върху материала, посочен в конспекта и представен 

на лекциите по дисциплината. Критериите са: изчерпателност, точност и задълбоченост при 

отговаряне на поставените въпроси в теста. 

Тестът по дисциплината се състои от десет въпроса. Оценява се отговора на всеки въпрос 

от теста. Изчерпателно, точно и задълбочено развиване на един въпрос от теста се оценява с 

10 точки. Максимален брой точки – 100.  

Получената оценка от текущите занятия (формира се от точките от практическите 

упражнения и проведените контролни работи за проверка на теоретичната и практическата 



усвояемост) и оценката от писмения тест се трансформират в крайна оценка по шестобалната 

система. 

Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от писмения тест и оценката 

получена на текущите занятия (точки от лабораторните упражнения и проведените контролни 

работи за проверка на теоретичната и практическата усвояемост). 

Оценка от писмения тест - студентите получават оценка по шестобалната система при 

съответствие с точкова система, дадена в таблица 1. 

 

      Таблица 1. 

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 

 


