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I. ФОНД НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 
 

Брой на седмиците 

 
Курс 

Ауди- 

торна 

заетост 

 

Изпитни 

сесии 

 

Учебна 

практика 

Учебно- 

производ- 

ствена 
практика 

Специали- 

зираща 

практика 

Дипломно 

проек- 

тиране 

 
Ваканции 

 
Всичко 

I 30 9 2 – – – 11 52 

II 30 9 – 2 – – 11 52 

III 30 9 – – 2 – 11 52 

IV 25 9 – – – 7 11 52 

II. ПЛАН НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 
№ 

 
ДИСЦИПЛИНА 

Седмичен хорариум Контрол Код на 

дисцип- 

лините 

Кре- 

дити 

по  

ЕСНТК 
Л СУ ЛУ 

Аудит. 

общо 

Само 

подг. 
Общо И ТО КП КР 

СЕМЕСТЪР I 
 

1 Въведение в специалността (1) 0 0 (1) (1) (2)     BST01 0 

2 Висша математика I 3 2 0 5 4 9 1    BST02 5 

3 Физика 2 0 1 3 4 7 1    BST03 4 

4 Основи на програмирането I 2 0 2 4 5 9  1  1 BST04 6 

5 Информационни системи I 2 0 2 4 5 9 1    BST05 6 

6 Базова схемотехника 2 0 2 4 5 9 1   1 BST06 5 

7 Икономика и предприемачество 2 1 0 3 4 7  1   BST07 4 

8 Чужд език I 0 (2) 0 (2) (4) (6)  1*   BST08 0 

9 Физическа култура 0 (3) 0 (3) (3) (6)     BST09 0 

Общо 13 3 7 23 27 50 4 2 0 2  30 

СЕМЕСТЪР II 
 

10 Висша математика II 3 2 0 5 4 9 1    BST10 5 

11 Основи на програмирането II 2 0 2 4 5 9  1  1 BST11 5 

12 Интерактивни системи 2 0 1 3 4 7  1   BST12 4 

13 Синтез и анализ на алгоритми 2 0 2 4 4 8 1   1 BST13 5 

14 
Анализ и синтез на 

логически схеми 

2 0 2 4 4 8 1    
BST14 

5 

15 Микропроцесорна техника 2 0 2 4 4 8 1    BST15 5 

16 Инженерен практикум 0 1 (2) 1 0 1     BST16 1 

17 Чужд език II 0 (2) 0 (2) (4) (6)  1*   BST17 0 

18 Физическа култура 0 (3) 0 (3) (3) (6)     BST18 0 

Общо 13 3 9 25 25 50 4 2 0 2  30 

* Една текуща оценка, провеждана по части в два семестъра за двусеместриална дисциплина. 

Код на дисциплините съгласно ЕСНТК T CST No 

• T – тип на образователно-квалификационната степен: B - “бакалаври” 

• ST – специалност ”Софтуерни технологии”; 

• № – пореден номер на дисциплината; 

Лекции (Л), семинарни упражнения (СУ), лабораторни упражнения (ЛУ) седмично; изпит (И), 

текуща оценка (ТО); курсов проект (КП)/ курсова работа (КР) 
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№ 

 
ДИСЦИПЛИНА 

Седмичен хорариум Контрол Код на 

дисцип- 

лините 

Кре- 

дити 

по 
ЕСНТК 

Л СУ ЛУ 
Аудит. 

общо 

Само 

подг. 
Общо И ТО КП КР 

СЕМЕСТЪР III 
 

19 Основи на програмирането III 2 0 2 4 6 10  1  1 BST19 6 

20 
Интернет базирани технологии 

I 
2 0 2 4 6 10 1 

   
BST20 6 

21 
Програмни езици (Oбектно- 

ориентирано програмиране) 
2 0 2 4 6 10 1 

  
1 BST21 6 

22 
Програмиране на цифрови 

устройства 
2 0 2 4 6 10 1 

   
BST22 6 

23 
Свободно избираема 

дисциплина (списък 1) 
2 0 2 4 6 10 1 

   
BST23 6 

24 Чужд език III 0 (2) 0 (2) (4) (6)  1   BST24 0 

25 Физическа култура 0 (3) 0 (3) (3) (6)     BST25 0 

Общо 10 0 10 20 30 50 4 2 0 2  30 

СЕМЕСТЪР IV 
 

26 Бази от данни 2 0 2 4 5 9  1  1** BST26 5 

27 Програмни среди 2 0 2 4 5 9 1   1** BST27 5 

28 Дискретна математика 2 0 2 4 4 8  1  1** BST28 5 

29 Софтуерни архитектури 2 0 2 4 4 8 1   1** BST29 5 

30 
Проектиране и тестиране 

на софтуер 
2 0 2 4 4 8 1 

  
1** BST30 5 

31 
Интернет базирани технологии 

II 
2 0 2 4 4 8 1 

  
1** BST31 5 

32 Физическа култура 0 (3) 0 (3) (3) (6)     BST32 0 

Общо 12 0 12 24 26 50 4 2 0 2  30 

СЕМЕСТЪР V 
 

33 Компютърни архитектури 2 0 2 4 4 8 1   1** BST33 4 

34 Компютърна периферия 2 0 2 4 4 8 1   1** BST34 4 

35 Компютърна графика 2 0 2 4 4 8  1  1** BST35 5 

36 Компютърни мрежи I 2 0 2 4 4 8 1   1** BST36 5 

37 Операционни системи 2 0 2 4 4 8  1  1** BST37 5 

38 Програмиране на C# 2 0 2 4 4 8 1   1** BST38 5 

39 
Проект (по избрана дисциплина 

от № 33, 34, 35, 37, 38) 
0 0 0 0 2 2 

  
1 

 
BST39 2 

Общо 12 0 12 24 26 50 4 2 1 2  30 

** Студентите изработват две курсови работи по избор от всички дисциплини, изучавани в съответния 

семестър. Дисциплината, по която се изработва избираем курсов проект не трябва да съвпада с 
дисциплината, по която се изработва курсова работа. 
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№ 

 
ДИСЦИПЛИНА 

Седмичен хорариум Контрол Код на 

дисцип- 

лините 

Кре- 

дити 

по 
ЕСНТК 

Л СУ ЛУ 
Аудит. 

общо 

Само 

подг. 
Общо И ТО КП КР 

СЕМЕСТЪР VI 
 

40 
Програмиране за мобилни 

устройства 
2 0 2 4 4 8 1 

  
1** BST40 5 

41 Компютърни мрежи II 2 0 2 4 4 8 1   1** BST41 4 

42 
Администриране на сървърни 

технологии 
2 0 2 4 4 8 

 
1 

 
1** BST42 4 

43 
Задължително избираема 

дисциплина* (списък 2) 
2 0 2 4 4 8 1 

  
1** BST43 5 

44 
Задължително избираема 

дисциплина* (списък 3) 
2 0 2 4 4 8 1 

  
1** BST44 5 

45 
Задължително избираема 

дисциплина* (списък 4) 
2 0 2 4 4 8 

 
1 

 
1** BST45 5 

46 
Проект (по избрана дисциплина 

от №40, 41, 42, 43, 44, 45) 
0 0 0 0 2 2 

  
1 

 
BST46 2 

Общо 12 0 12 24 26 50 4 2 1 2  30 

СЕМЕСТЪР VII 
 

47 
Програмиране и разработка на 

компютърни игри 
2 0 2 4 4 8 1 

  
1** BST47 5 

48 Паралелно програмиране 2 0 2 4 4 8 1   1** BST48 4 

49 Машинно обучение 2 0 2 4 4 8  1  1** BST49 4 

50 
Задължително избираема 

дисциплина* (списък 5) 
2 0 2 4 4 8 1 

  
1** BST50 5 

51 
Задължително избираема 

дисциплина* (списък 6) 
2 0 2 4 4 8 1 

  
1** BST51 5 

52 
Свободно избираема 

дисциплина (списък 7) 
2 0 2 4 4 8 

 
1 

 
1** BST52 5 

53 
Проект (по избрана дисциплина 

от №47, 48, 49, 50, 51, 52) 
0 0 0 0 2 2 

  
1 

 
BST53 2 

Общо 12 0 12 24 26 50 4 2 1 2  30 

СЕМЕСТЪР VIII – 10 седмици 
 

54 
Задължително избираема 

дисциплина* (списък 8) 
2 0 2 4 6 10 1 

   
BST54 4 

55 
Задължително избираема 

дисциплина* (списък 9) 
2 0 2 4 6 10 1 

   
BST55 4 

56 
Задължително избираема 

дисциплина* (списък 10) 
2 0 2 4 6 10 1 

   
BST56 4 

57 
Виртуална и разширена 

реалност 
2 0 2 4 6 10 

 
1 

  
BST57 4 

58 
Мрежова и информационна 

сигурност 
2 0 2 4 6 10 

 
1 

  
BST58 4 

Дипломно проектиране Дипломна защита BST59 10 

Общо 10 0 10 20 30 50 3 2 0 0  30 

***Забележка: 

Дисциплини 43.1, 44.1, 45.1, 49.1, 50.1, 54.1, 55.1, 56.1 формират модул „Програмни системи”.  

Дисциплини 43.2, 44.2, 45.2, 49.2, 50.2, 54.2, 55.2, 56.2 формират модул „Индустриални компютърни системи”.  

Дисциплини 43.3, 44.3, 45.3, 49.3, 50.3, 54.3, 55.3, 56.3 формират модул „Приложно програмиране”. 
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II. OСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН 

 
 

1. Срок на обучение – 4 години, 8 семестъра 

 

2. Аудиторна заетост по учебен план 

2.1. Общо – 2660 часа 

2.2. Лекции – 1360 часа 

2.3. Семинарни упражнения – 90 часа 

2.4. Лабораторни упражнения – 1210 часа 

 

3. Общ брой учебни дисциплини – 55 

3.1. Задължителни – 38 

3.2. Задължителнo избираеми – 8 

3.3. Свободно избираеми – 2 

3.4. Чужд език – 3 

3.5. Физическа култура – 4 

3.6. Проекти – 3 

 

4. Контрол 

4.1. Изпити – 31 

4.2. Текущи оценки – 16 

4.3. Курсови проекти – 3 

4.4. Курсови работи – 14 

 

5. Практическа подготовка – 6 седмици 
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СПИСЪК НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 
 
 

Списък 1 Свободно избираема мениджърска дисциплина (EСНТК=6) 

1 Правен режим на компютърните престъпления BST23.1 

2 Мениджмънт на проекти BST23.2 

3 Комуникационни умения BST23.3 

 

Списък 2 Задължително избираема дисциплина (EСНТК=5) 

1 Валидация и верификация на програмни системи BST43.1 

2 Вградени системи BST43.2 

3 Програмиране на Python BST43.3 

Списък 3 Задължително избираема дисциплина (EСНТК=5) 

1 Криптографски методи за защита на информация BST44.1 

2 Индустриални контролери BST44.2 

3 Функционално програмиране BST44.3 

Списък 4 Задължително избираема дисциплина (EСНТК=5) 

1 Системно програмиране BST45.1 

2 Системи с програмируема логика BST45.2 

3 Софтуерни шаблони BST45.3 

 

Списък 5 Задължително избираема дисциплина (EСНТК=5) 

1 Програмиране за разпределени среди BST50.1 

2 Приложения на вградени системи BST50.2 

3 Информационни системи II BST50.3 

Списък 6 Задължително избираема дисциплина (EСНТК=5) 

1 Формални езици и езикови процесори BST51.1 

2 Компютърен интелект BST51.2 

3 Програмиране на графични процесори BST51.3 

Списък 7 Свободно избираема дисциплина (EСНТК=5) 

1 Системи и технологии за мултимедия BST52.1 

2 Експертни системи BST52.2 

3 Изследване на операциите и приложно програмиране BST52.3 

4 Географски информационни системи BST52.4 

 

Списък 8 Задължително избираема дисциплина (EСНТК=4) 

1 Програмни технологии за сигурен код BST54.1 

2 Моделиране и управление на роботи BST54.2 

3 Програмиране в мултимедийни приложения BST54.3 
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Списък 9 Задължително избираема дисциплина (EСНТК=4) 

1 Агент – базирани технологии BST55.1 

2 Надеждност и сигурност на компютърни системи BST55.2 

3 Нефотореалистична визуализация BST55.3 

Списък 10 Задължително избираема дисциплина (EСНТК=4) 

1 Цифрова обработка на изображения BST56.1 

2 Оперативна съвместимост на информационни системи BST56.2 

3 Фотореалистична визуализация BST56.3 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

№ 2019-1-BG01-KA203-062553 

 

 

SoftAware 
 

Международно сътрудничество в областта на висшето 

образование за развитие на софтуерни таланти 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Въведение в специалността 

Код: BST01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции 

Часове за седмица: 
Л – 3 часа 

Брой кредити: 0 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с 

техните права и задължения, учебния процес във факултета и изискванията относно 

тяхното самообучение. Обсъждат се и възможностите за участие в изследователската 

работа на катедрата. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът дава знания в основните насоки за 

развитие на съвременните информационни и мрежови технологии. Обсъдени са теми, 

обхващащи всички образователни специализации по специалността „Софтуерни 

технологии“. Анализират се и характеристиките на съвременното информационно 

общество. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Няма изисквания за професионално обучение в средното 

образование. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Няма изпит по тази дисциплина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Висша математика I 

Код: BST02 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
Л –3 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса 

студентите да притежават знания от апарата на Линейна алгебра и математически 

анализ, да владеят алгоритми и умения за ефективно прилагане на придобитите 

знания при решаване както на основни математически задачи, така и на типични 

приложни задачи, използващи изучавания математически апарат. Придобитите 

знания да послужат и за усвояване на по-сложен математически апарат, например 

Висша математика 2.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Комплексни числа, 

Полиноми, Матрици и приложения, Аналитична геометрия на равнината и 

пространството, Диференциално смятане на функция на една променлива и 

приложения, Неопределен интеграл – правила и методи за интегриране, 

Приложение на интегралното смятане, Числови редове. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика за средното училище, Физика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения: традиционен 

начин; използване на специализиран софтуер и видеопроектор 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени контролни работи в 

средата и в края на семестъра (общо 30%) и писмен изпит (70%) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

  

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Физика 

Код: BST03 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л –2 часа, ЛУ – 1час 

Брой кредити: 4 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса по физика е да даде 

една добра основа на студентите за съответните явления, закони и основни 

принципи на класическата физика. Курсът запознава студентите с някои 

теоретични и експериментални методи на познание за заобикалящата ни природа 

и за решаване на конкретни физични задачи. Курсът по физика осигурява 

необходимата научна основа и позволява надграждането на базисни и специални 

инженерни курсове. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът по физика представлява 

самосъгласувана система понятия, закони и принципи, които описват най-

основните свойства на материята. Той акцентира върху класическата физика и 

включва следните основни раздели и теми: класическа механика на материална 

точка, основни закони за запазване, термодинамика, електричество и магнетизъм. 

Използва се международната система единици СИ. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Физика и математика от средното училище, Висша 

математика I, 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: лекции, основно в класическо представяне, към 

лекционни цикли – подходящо свързани с тях лабораторни упражнения. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Два или един обобщен разширен 

тест в края на семестъра – с развитие на зададени въпроси и задачи, с право на 

желаещи за допълнително ново явяване за повишение на оценката – от междинен 

тест до 25%, от обобщения изпитен тест -75%. Поощрителен бонус за активно 

участие при преподаването и редовно присъствие - до три отсъствия –бонус до 

0.4 единици към оценката от тестовото представяне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 

  
Наименование на учебната дисциплина: Код: BST04 Семестър: 1 
Основи на програмирането І 
Вид на обучението: Часове за седмица: Брой кредити: 6 
Лекции и лабораторни упражнения Л – 2 часа, ЛУ- 2 часа 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е студентите да се 

запознаят с основни понятия за структурата и действието на компютъра, начините за 

представяне на информацията в компютъра, да придобият умения и техника в 

алгоритмизацията на задачите и познават някои основни класове алгоритми, могат да 

съставят прости програми на езика Visual Basic  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основна задача на дисциплината е усвояването на 

алгоритмизацията на задачите, програмирането им на конкретен алгоритмичен език и 

тяхното изпълнение в дадена операционна среда. Формират се основни понятия за 

структурата и действието на компютъра, начина и точността на представяне на 

информацията. Дават се необходимите сведения за някои основни класове алгоритми и 

структури данни. Придобиват се основни умения за работа с офис приложения за създаване 

и работа с документи, създаване на презентации, създаване на диаграми и блок-схеми, 

работа и използване на макроси. Разглеждат се основните принципи на структурния подход 

на програмиране и реализацията им със средствата на езика Visual Basic.  

ПРЕДПОСТАВКИ:  Математика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедиен проектор и 

видеопрезентации, лабораторни упражнения под ръководството на асистента за работа над 

конкретни задачи и казуси. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени контролни работи в средата и 

в края на семестъра (80%), лабораторни упражнения (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 
Наименование на учебната дисциплина 
Информационни системи I 

Код: BST05 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината “Информационни системи” 

има за цел запознаване на студентите с теорията и практическата работа по проектиране и 

разработка на информационни системи и с новите тенденции в тази насока. Това ще им 

позволи в бъдеще професионално да познават и прилагат основните методики за 

изграждане на информационен модел, етапите и методите за проектиране и разработка на 

информационни системи, различни архитектури на информационните системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината представя проблемите свързани с: 

Информация – дефиниция, аспекти, типове; Информационна система – дефиниция, 

компоненти, типове, същност, задачи и функции, класификация; Видове информационни 

системи; Информационен модел и основни концептуални модели; Езици  за  описание  на  

концептуалния модел; Жизнен цикъл и методологии за изграждане на информационните 

системи; Етапи на проектирането на информационна система; Анализ и моделиране на 

бизнес процеси; Архитектури на информационни системи – принципи и  характеристики; 

Съвременни технологии за информационни системи; Електронни услуги и електронна 

търговия; Информационна сигурност и оперативна съвместимост на информационни 

системи. Предвидените  лабораторни упражнения способстват за осмисляне на 

лекционния материал и спомагат за формиране на практически умения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Базови знания по програмиране и бази от данни. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и 

допълнителен текстов материал, лабораторни упражнения (базирани на инструкции) с 

компютър. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит в края на семестъра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Базова схемотехника 

Код: BST06 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да запознае студентите с 

принципите и градивните елементи на електротехниката, електрическите измервания и 

полупроводниковата техника и използването им за изграждане на базови електронни 

схеми. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината осигурява базова схемотехническа 

подготовка на студентите, като ги запознава с основните етапи на проектирането на базови 

електронни схеми. В първата част на курса се разглеждат електрическите и 

полупроводникови схемни градивни елементи, а във втората с тях се изграждат базовите 

електронни схеми (диодни, транзисторни и с операционни усилватели). 

ПРЕДПОСТАВКИ: Физика 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и 

допълнителен текстов материал, лабораторни упражнения (базирани на инструкции) с 

компютър. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит в края на семестъра. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

Наименование на учебната дисциплина: 
Икономика 

Код: BST07 Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции, семинари 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, СУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е 

студентите да получат знания за функционирането на предприятията в пазарни 

условия. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпроси, свързани с 

икономиката на бизнес организациите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Цикъл икономика на фирмената дейност: 

основни теми: бизнес организациите – основен субект на стопанската дейност; 

ресурси на бизнес организацията; дълготрайни и краткотрайни активи; инвестиции, 

методи за оценка; производствена програма и производствен капацитет; разходи и 

цени на продукцията; реализация на продукцията; приходи, финанси и финансов 

анализ. Цикъл теория на пазарното стопанство: модул „Макроикономика” основни 

теми: Пазарeн механизъм; Теория на производството и фирмено предлагане; Пазарна 

оценка на факторите на производството и др.; модул  „Микроикономика” основни 

теми: Основни параметри на националната икономика; Съвкупно търсене, съвкупно 

предлагане, макроикономическо равновесие; Бизнес – цикли, инфлация и 

безработица – същност и видове, и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: изискват се знания по програмиране и математика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, придружени с визуални материали – 

трансперанти, постери и др. семинарни класове. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка по време на семестъра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

Наименование на учебната дисциплина: 

Чужд език I 

Код: BST08 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Семинари 

Часове за седмица:  

СУ - 2 часа 

Брой кредити: 0 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по чужд език е да 

се улеснят студентите в ползването на научна литература и специализирани текстове, 

както и в развитието на тяхната говорна компетентност, за да проявят подобаващо за 

конкретна ситуация поведение като прилагат ефективни компенсаторни стратегии за 

преодоляването на възникнали комуникативни проблеми.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна 

система. Чрез оригинални учебни материали се задълбочават познанията на 
студентите по граматика, синтаксис и словообразуване, фразеология и 

специализирана терминология. Затвърждават се четирите езикови умения /слушане, 
четене, говорене и писане/, целящи адекватното слухово и зрително възприемане на 

информация, поднесена на чужд език, както и активната способност да се реагира в 
съответствие със стилистиката и нормите за междукултурно общуване. Пропорцията 

общ: специализиран език е 1:2. Модерната техническа база на ДЧЕОПЛ позволява 

ползването на съвременни аудиовизуални и технически средства: езикови 
лаборатории, видео, касетофони и компютри. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се основни познания по английски език на ниво А2 от 
Общата Европейска Рамка 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лабораторни упражнения по групи с ползване на 

специално написан за нуждите на курса учебник.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 
 
Наименование на учебната дисциплина: 

Физическа култура 

Код: BST09 Семестър: 1 

Вид на обучението:  

семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

СУ – 3 часа 

Брой кредити: 0 

 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да повиши дееспособността на студентите с 

помощта на физическите упражнения и спорта да разтоварват от умствените занимания. 

Да им създаде трайни навици за занимания със спорт. Да придобият нови умения и знания 

по отделните видове спорт.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна 

система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите 

позволяват усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение 

по избрания спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт, 

някои придобиват и съдийски права. Спортният комплекс на ТУ позволява да се 

провеждат много видове спорт. Заедно със спортовете практикувани извън спортния 

комплекс, студентите се обучават и усъвършенстват по 20 вида спорт. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни знания, умения и навици в теорията и методите за 

физическо образование.  

 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се 

използва практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически 

възможности на студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни 

умения в дадения спорт.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа 

дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Висша математика II 

Код: BST10 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа; СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва 

да могат да изследват сходимост на числови и функционни редове, да работят с функция 

на много променливи, да решават обикновени диференциални уравнения, да пресмятат 

многократни и криволинейни интеграли.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Основни теми: Числови редове. Редици и 

редове от функции, Редове на Фурие, Диференциално и интегрално смятане на функция 

на две и повече променливи, Елементи от диференциалната геометрия, Обикновени 

диференциални уравнения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика I. 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: традиционни лекции и семинари. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени контролни работи в 

средата и в края на семестъра (80%), лабораторни упражнения (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Основи на програмирането II 

Code: BST11 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Изучаване на подходите, методите, 

техническите средства и основните принципи на структурния подход в 

програмирането с цел на тяхното приложение в различни предметни области. 

Създаване на умения за поддържане и обработка на бинарни и текстови файлове. 

Получаване на познания за програмиране на ниско ниво – работа с отделни битове и 

за принципите на работа със структури от данни за реализацията на основни 

алгоритми в програмирането. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Препроцесор на С ‒ включване 

на файлове; Макроси и функции; Алгоритми за търсене в низове; Работа с динамични 

данни; Рекурсия; Работа със структури и обединения: Бинарни файлове и обработката 

им; Структура на програма на С ‒ разделно компилиране; Указатели към функции и 

масиви от функции; Статична и динамична реализация на основни алгоритми – стек, 

опашка, едносвързани списъци; Запис и четене на свързани структури от данни в бинарен 

файл; Програмиране на ниско ниво ‒ побитови операции. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на програмирането I 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедиен проектор и 

видеопрезентации, лабораторни упражнения под ръководството на асистента за работа 

над конкретни задачи и казуси. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени контролни работи в средата 

и в края на семестъра (80%), лабораторни упражнения (20%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Интерактивни системи 

Код: BST12 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите познания за 

процеса на проектиране, разработка и оценка на интерактивни системи - когнитивни 

основи на взаимодействието човек-компютър, технологични аспекти на 

интерактивните системи, принципи и стандарти за тяхното изграждане, етапи на 

разработката на интерактивни системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Значение на интерактивните системи. 

Ориентиран към потребителите и ориентиран към компютрите подход при 

разработка на интерактивни системи. Интерфейс на интерактивните системи. 

Взаимодействие човек-компютър. Модел на Норман. Мисловни модели. Принципи 

и стандарти на разработката на интерактивни системи. Виртуални екрани. Визуално 

проектиране и структуриране на диалог. Техники и стилове на взаимодействие 

човек-компютър: команден език; избор от меню; попълване на форма-данни; 

WYSIWYG; direct manipulation. Концепция за метафорите в потребителския 

интерфейс. Когнитивна психология – визуални възприятия (закони на Гесталт); 

модел на обработка на информацията от човека; памет (модели на паметта);   

внимание; човешка грешка. Usability engineering: анализ на задачите и анализ на 

потребителите; прототипи; оценка. Процедури за тестване на потребителски 

интерфейси. Модели на потребителски интерфейс. Методи за специфициране на 

потребителски интерфейси. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на програмирането I 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедиен проектор и 

видеопрезентации, лабораторни упражнения под ръководството на асистента за работа 

над конкретни задачи и казуси. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 
 
Наименование на учебната дисциплина: 
Синтез и анализ на алгоритми 

Код: BST13 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Придобиване на умения за 

алгоритмизиране на проблем, анализ и оценка на алгоритми и синтез на програми, 

базирани на такива алгоритми. Студентите се запознават с основни групи алгоритми: 

обработка на числа, сортировки, търсене, хеширане, дървовидни структури, рекурсии, 

списъчни структури, граф и обработка на графи. Проиграват се и анализират 

класически алгоритмични решения. Оценяват се различни решения на един проблем.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът запознава студентите с теорията на 

алгоритмизиране, анализ на сложността и ресурсоемкостта на алгоритми и синтез на 

оптимални алгоритми. Разглеждат се класически групи от алгоритми: обработка на 

числа, сортировки, търсене, хеширане, дървовидни структури, рекурсии, списъчни 

структури, граф и обработка на графи. Проиграват се и анализират класически 

алгоритмични решения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на програмирането I 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедиен проектор и 

видеопрезентации, лабораторни упражнения под ръководството на асистента за работа 

над конкретни задачи и казуси. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит с разработване на 

индивидуална програма. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 

Анализ и системи на логически схеми 

Код: BST14 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л - 2 часа, ЛУ– 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да направи 

въведение в логиката и проектирането на основните компютърни компоненти.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Булева алгебра, 

Минимизация на логически схеми, Функционална декомпозиция, Синтез на 

комбинационни възли, Състезания в логическите схеми, Елементи памет, 

Автоматни модели на Мили и Мур, Синтез на последователностни схеми, Синтез 

на микропрограмни автомати. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни знания по дискретна математика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и допълнителни текстови материали; уеб саит 

на дисциплината; лабораторни упражнения (базирани на указания) с ръководство за 

всяка лабораторна тема. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (тестова работа за 

определено време). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Микропроцесорна техника 

Код: BST15 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л–2 часа, ЛУ–2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае 

студентите със съвременното състояние на микропроцесорната техника, структурата 

на микропроцесора и паметта и възможностите за управление на периферията и 

връзката с околната среда.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се структурите на паметта, 

статични и динамични памети, постоянни запомнящи устройства. Изучават се 

режимите на четене и запис, видовете информационни входове и изходи и 

магистралната организация на паметта. Разглеждат се различни структури на 

микропроцесорите, и едночиповите микрокомпютри, съображенията за разделяне на 

адресното пространство и карта на паметта. Изучават се механизмите на прекъсване и 

директен достъп до паметта и реализацията на интерфейса със стандарти и 

специализирани схеми.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Успешното завършване на курса се базира на знания и 

практически умения, придобити в курсовете „Теоретична електротехника“, 

Полупроводникови елементи“ и „Електрически измервания“. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Презентации със проектор 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка се получава като 

резултат от писмен изпит (80%) и лабораторните упражнения (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Чужд език II 

Код: BST17 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 0 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Въвеждане и усвояване на език, свързан с 

основни теми в областта на компютърните науки. Развитие на умения, позволяващи на 

студентите да използват научна литература в тази специфична област и да участват 

успешно в процеса на обучение. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Въвеждане на темите на: Централен процесор, 

Операционни системи, Съвременна архитектура на машината, Компоненти на 

операционни системи. Четене за общо разбиране. Въведение и практика на основни 

термини и лексика, свързани с темите. Въведение и практика на основни граматически 

елементи и структури. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по Английски език (ниво A2 от Common 

European Framework). 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Практическа работа в лабораторни класове. 

Необходимо е използването на учебник за този специафичен курс. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Физическа култура 

Код: BST18 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Семинари 

Часове за седмица: 

СУ – 3 часа 

Брой кредити: 0 

 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да повиши дееспособността на студентите с 

помощта на физическите упражнения и спорта да разтоварват от умствените занимания. 

Да им създаде трайни навици за занимания със спорт. Да придобият нови умения и знания 

по отделните видове спорт.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна 

система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите 

позволяват усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение 

по избрания спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт, 

някои придобиват и съдийски права. Спортният комплекс на ТУ позволява да се 

провеждат много видове спорт. Заедно със спортовете практикувани извън спортния 

комплекс, студентите се обучават и усъвършенстват по 20 вида спорт. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни знания, умения и навици в теорията и методите за 

физическо образование.  

 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се 

използва практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически 

възможности на студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни 

умения в дадения спорт.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа 

дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт. 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

 
№ 2019-1-BG01-KA203-062553 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Основи на програмирането III 

Код: BST19 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е запознаване с 

алгоритмичен език за програмиране Java. Акцентира се на синтаксиса и семантиката на 

езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се 

обсъждат предимствата и недостатъците на конкретните реализации. Специално внимание се 

отделя на GUI в Java. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: oбектно-ориентирано програмиране, 

структура на Java програма; изрази и операции, променливи в Java, декларации и 

присвояване; управляващи конструкции, разклонение и цикли, изключителни ситуации – 

прихващане и обработка на изключения; обекти в Java, декларация на клас, членове на клас, 

методи, конструктори, предефинирани методи; статични полета и методи, обекти – 

инстанции на клас, създаване, инициализация, присвояване и разрушаване на обекти, достъп 

до полетата и методите, класове обвивки, тестови класове, обвивки на класовете, 

преобразуване на типове при класовете; масиви – декларация, дефиниция, инициализация, 

сортиране и търсене; символни низове – декларация, преобразуване, сравнения, клас String, 

създаване и инициализиране на символен низ, операции върху символни низове; същност на 

наследяването, производни класове и наследяване, достъп до компонентите на базов и 

производни класове, предефиниране на променливи, предефиниране на методи, извикване на 

конструктори, конструктори с параметри, абстрактни методи и класове и интерфейси; GUI в 

Java. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на програмирането I, основи на програмирането II, основни 

знания за алгоритмите. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения: традиционен 

начин; използване на специализиран софтуер и видеопроектор 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Два 1.5-часови изпита (50% всеки). 
 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Интернет – базирани технологии I 

Код: BST20 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредита: 6 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът представя Java-базирани интернет 

технологии. Обсъждат се многонишково програмиране, сокетно програмиране, Java RMI и 

Java Server Faces технологии, Java Cloud Services. В резултат на това студентите ще 

придобият знания, умения и навици за използване на разглежданите технологии за решаване 

на инженерни проблеми. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът въвежда Java-базирани интернет технологии. 

Обсъждат се многонишково програмиране, сокетно програмиране, Java RMI и Java Server Faces 

технологии, Java Cloud Services. В резултат на това студентите ще придобият знания, умения и 

навици за използване на разглежданите технологии за решаване на инженерни проблеми. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Programming and computer application I, Programming and computer 

application II, basic knowledge of algorithms. 

TYPE OF TEACHING: Основи на програмирането I, основи на програмирането II, основни 

знания за алгоритмите. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения: традиционен начин; 

използване на специализиран софтуер и видеопроектор 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Два 1.5-часови изпита (50% всеки). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 
 
 

Наименование на учебната дисциплина 
Програмни езици (обектно ориентирано 
програмиране) 

Код: BST21 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

познават и да използват за решаване на инженерни задачи на базата на обектно-ориентираният 

дизайн  и анализ. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината „Програмни езици” представлява 

систематично въведение в обектно ориентираното програмиране. Излагат се същността, 

принципите, методите и езиковите средства на обектно ориентирания подход в програмирането 

на C++. Дисциплината запознава студентите със съвременните технологии за разработка на 

приложения на езика С++. Основните принципи на обектно-ориентираното програмиране се 

представят чрез имплементация на алгоритми и структури данни, изучавани в предходните 

курсове, като се разширяват познанията в областта на алгоритмите, обобщава се понятието за 

алгоритъм и начина за имплементацията му. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмни езици и програмни алгоритми. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения: традиционен начин; 

използване на специализиран софтуер и видеопроектор 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две оценки, лабораторна и курсова работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина 
Програмиране на цифрови устройства 

Код: BST22 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

имат базови познания за широк клас цифрови схеми, както и да могат да прилагат съвременни 

методи и технически средства за проектиране, измерване и подбор на схеми с ниска и средна 

степен на интеграция, да могат да изграждат проекти с помощта на специализирани езици за 

описание на цифрови структури, да прототипизират проектираните устройства върху чипове с 

програмируема логика, както и да проверяват реализираните проекти. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Развитие на елементната база на 

микроелектрониката и съвременните технологии; схемотехника, анализ и синтез на базови 

цифрови и логически схеми (диодни, TTL, MOS, CMOS, BiCMOS, ECL, динамични 

MOS/CMOS структури); схемотехника и приложение на структури със средна степен на 

интеграция (тригери, комбинационни устройства, несиметрични тригери и логически схеми с 

хистерезис, буферни схеми, мултивибратори, таймери); структура и анализ на запомнящи 

клетки статични и динамични памети (SRAM, DRAM), поддържащи и периферни схеми, 

интегрално изпълнение. Описание на проекти на цифрови устройства с помощта на 

специализирани езици за описание на цифрови структури (напр. VHDL), прототипизация върху 

съвременни VLSI чипове с програмируема логика (FPGA, CPLD), имплементация и анализ на 

проектите върху развойни платки.. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмни езици и програмни алгоритми. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения: традиционен начин; 

използване на специализиран софтуер и видеопроектор 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две оценки, лабораторна и курсова работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина 
Мениджмънт на проекти 

Код: BCSE23.2 Семестър: 3 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът въвежда сложен и многостранен процес 

на управление на проекти в областта на информационните технологии, включително въпроси 

от една страна с функционалния дизайн на системата и дейностите, свързани с привидно 

странични, но много важни за крайния успех обстоятелства, като например определяне на 

психичната съвместимост между членовете на екипа за разработка, осигурявайки защитата 

на цялата система и други пробиви. Тематичното приложение е насочено към повечето от 

обсъжданите теми са свързани с примери от практиката на други местни и чуждестранни 

компании. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни концепции и стратегии за изграждане на 

информационни системи, технологии за бързо създаване на проекти (Rapid Application 

Development - RAD); Управление на ИТ проекти и оценка на управлението на риска в ИТ 

проекти, моделиране и планиране на процеса на управление на ИТ проекти. Оценка на 

психологически фактори в процеса на формиране на екипа, автоматизация на процеса на 

разработване, управление и оценка на ИТ проекти; Заплахи за сигурността на ИТ системите 

за големи атаки и начини за тяхното преодоляване. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по операционни системи, универсални програмни 

езици, софтуерно инженерство, като и знания за специални характеристики, структура и 

функционалност на компютърни устройства и система. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант; разработен уеб сайт с всички 

лекции и практически материали от курса; практическа работа в лаборатория. Публикуван урок 

за всяка лабораторна тема. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит с разработена индивидуална 

програма 

. 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

Наименование на учебната дисциплина:  

Чужд език III 

Code: BST24 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Семинари 

Часове за седмица: 

 СУ - 2 часа 

Брой кредити: 0 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на чуждоезиковото обучение е да даде 
възможност на учениците да използват научна литература и специализирани текстове, както и 
да засили тяхната комуникативна компетентност, възприемайки културно подходящи режими 
на поведение, съответстващи на конкретната ситуация, и да прилага ефективни компенсаторни 
стратегии за преодоляване на комуникативните проблеми. Допълнителната практика на микро 
и макроезикови умения е насочена към подготовка на студентите за успешно участие в 
международни научни конференции и симпозиуми, програми за обмен на специализанти и 
аспиранти, спонсорирани от ЕС или двустранни споразумения с партньорски университети. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна 
система, адаптирана към трите нива на владеене, идентифицирани чрез входен тест на 
съответния език. Учебната програма консолидира и обогатява езиковите знания, придобити 
в средните училища, с нови категории, понятия и лексика, характерни за всяка дисциплина. 
С помощта на автентични учебници студентите придобиват задълбочени познания по 
граматика, синтаксис, словообразуване, фразеология и специализирана терминология. 
Обучението по чужди езици изгражда комуникативни способности и компетентност, 
позволявайки на учениците да се социализират и да функционират ефективно в реални 
професионални ситуации. Те развиват четирите езикови умения / слушане, четене, говорене 
и писане / с цел да улеснят тяхното адекватно слухово и зрително разбиране на информация, 
предлагана на чужд език, както и активната им способност да реагират в съответствие със 
стилистиката и нормите на мултикултурното комуникация. Общата връзка със 
специализирания език е 1: 2. Съвременното оборудване и съоръжения на Катедрата по 
преподаване на чужди езици и приложна лингвистика позволява използването на модерно 
аудио-визуално и техническо оборудване като: езикови лаборатории, VDU, касетофони, 
OHP-и и компютри. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Курсът на обучение изисква основни познания по езика и 

елементарните правила на граматиката и основните лексикални единици и тяхното 

използване, преподавани в средни училища и професионални училища. 

ТИП НА ПРЕПОДАВАНЕ: Изборът и структурирането на съдържанието на учебната 

програма се извършва чрез интегриран теоретико-практически комуникативен подход, като 
се вземат предвид функционалните нужди на учениците да използват езика компетентно в 

междукултурна и професионална среда. Прилагат се различни интерактивни методи за 
управление на класната стая, като дискусии, презентации, казуси, роля, тематични проекти, 

компютърни тестове по граматика и лексикология на различни нива на владеене, както и 
превод на специализирани научни текстове. Модулният принцип на преподаване на чужди 

езици позволява синтез на семинарна работа, ориентирана към обучаемия, в дадена сфера с 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

индивидуални форми на обучение и самообучение. 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: В допълнение към текущата оценка, базирана на участието 

на студенти в семинари, презентации и писмени тестове през семестъра, финалните изпити 

се администрират под формата на стандартни признати от ЕС изходни тестове на няколко 
нива на владеене, за да се оцени постигнатото напредък и качество на придобитите знания. 

Някои специалности изискват част от окончателната оценка да включва превод на резюме от 
научна книга в специфична за дадена област област от чужд език на български. 

Окончателната оценка се прави на базата на два писмени теста за периода на обучение през 
целия семестър (общо 80%) и активно участие в семинари и работни срещи и индивидуални 

презентации (общо 20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 

Физическа култура 

Код: BST25 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Семинари 

Часове за седмица: 

СУ – 3 часа 

Брой кредити: 0 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да повиши дееспособността на студентите с 

помощта на физическите упражнения и спорта да разтоварват от умствените занимания. Да им 

създаде трайни навици за занимания със спорт. Да придобият нови умения и знания по 

отделните видове спорт.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна система, 

съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите позволяват 

усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение по избрания спорт. 

Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт, някои придобиват и 

съдийски права. Спортният комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. 

Заедно със спортовете практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и 

усъвършенстват по 20 вида спорт. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни знания, умения и навици в теорията и методите за физическо 

образование.  

 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се използва 

практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически възможности на 

студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни умения в дадения спорт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
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съдържаща се в нея. 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина  
Бази от данни 

Код: BST26 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде солидни знания 

на студентите по основните проблеми на бази данни и да покаже пътя, по който това 

направление постоянно се развива, както и да очертае бъдещото му развитие. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Въведение в базите от данни (БД), 

Основни понятия и концепции, Архитектура на БД, Потребители и Администратори на БД, 

Представяне на БД на външно, концептуално и вътрешно нива, Mapping, Система за 

управление на БД (СУБД), Излишък от данни, Цялост на данните, Анализ на данните и 

неговия жизнен цикъл, Entity-Relashionship (ER) моделиране, Обекти, Атрибути, Ключове – 

първични и външни, Кандидат ключове, Връзки и характеристиките им, Създаване на ER 

диаграма, Проблеми при ER моделите, Разширени ER модели (EER), Прехвърляне на връзки 

от ER модел в БД, Нормализация на БД, Нормални форми: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF и 5NF, 

Модели на БД, Основи на SQL, Оператори CREATE, Оператор SELECT, Работа с повече от 

една таблица при оператор SELECT, Псевдоними, Подзаявки, Клаузи UNION, MINUS, 

INTERSECT, Изгледи, Обработка на изгледи, Оператор INSERT, UPDATE и DELETE, 

Транзакции, Паралелизъм при транзакциите, План на транзакцията, Сценарий „Загуба на 

актуализации”, Сценарий „Неприключена транзакция”, Сценарий „Непълнота” при 

транзакциите, Сериализация, Паралелизми, Механизъм на заключване, Мъртва хватка, 

Двуфазно заключване, Сигурност, Нива на защита в СУБД, Команда GRANT и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране I, Програмиране II, Програмни езици 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения: традиционен начин; 

използване на специализиран софтуер и видеопроектор 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (80%), лабораторна работа 

(20%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
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Наименование на учебната дисциплина: 

Програмни среди 

Код: BST27 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения, 
курсова работа 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване с: класически и модерни средства 

за програмиране в среда Windows и .NET Framework: управление на памет, създаване и 

унищожаване на обекти, програмиране в графична среда (GDI, GDI+).; програмна 

архитектура документ/изображение; основи на програмирането в многозадачни среди; 

основи на програмирането в Internet – API функции, поддържащи класови йерархии (Visual 

C++) и работни пространства (namespaces в .NET); писане на програми, устойчиви на 

грешки (Visual C++), код, устойчив на хакерски атаки.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът разглежда извънезикови надстройки, 

касаещи поддържаща приложението програмна среда. По-специално се разглеждат: 

принципи и реализации на междуезикови връзки в програмни модули на единен продукт; 

основи (класика) и модерни средства за програмиране в среда Windows, вкл. .NET Framework; 

програмиране в графична среда (Visual C++) – GDI, GDI+; програмна архитектура document 

/ view (Visual C++); основи на програмирането в многозадачни среди; Управление на паметта 

в многозадачна среда, поколения в .NET, поддържане и унищожаване на обекти; основи на 

програмирането в Internet среда – API функции, поддържащи класови йерархии (Visual C++); 

писане на програми, устойчиви на грешки – exceptions; Устойчивост на кода на хакерски 

атаки. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по операционни системи, универсални програмни 

езици, софтуерно инженерство, като и знания за специални характеристики, структура и 

функционалност на компютърни устройства и система. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант; разработен уеб сайт с всички 

лекционни и практически материали от курса; практическа работа в лаборатория. Публикуван 

урок за всяка лабораторна тема. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия с 

продължителност два академични часа, студентите получават разработена индивидуална 

програма. 
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Наименование на учебната дисциплина: 
Дискретна математика 

Код: BST28 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ– 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по Дискретни структури е 

запознаване на студентите с основните понятия от някои важни области, даващи фундамента 

на компютърните науки и същевременно придобиване на умения за приложение на методи и 

ефективни алгоритми при решаване на различни компютърни и комбинаторни задачи. В края 

на обучението си студентите ще са усвоили базовите дискретни структури, използвани като 

математически модели в различни области на приложната математика и компютърните 

науки: формална логика и логически функции; множества, операции и релации в крайни 

множества и представянето им като структурни данни; графи, дървета и връзки между 

графите; бинарни релации и булеви матрици; алгоритми и сложност на алгоритмите; 

комбинаторен анализ; крайни автомати. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните раздели: Формална логика и 

логически оператори; Предикати и предикатни функции; Теория на множествата; 

Математически доказателства; Релации; Функции; Булева алгебра; Графи и дървета; 

Комбинаторика; Математическа индукция и тестване на коректност на програмни модули 

чрез математическа индукция; Рекурсия и рекурсивни алгоритми; Крайни автомати. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика I и II и Програмиране I и II. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения в клас за компютърна 

подготовка. Учебното съдържание е представено на черна дъска и с помощта на цифров 

проектор. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две тестови работи през семестъра (2 * 42%) + 

домашни работи (16%). 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Софтуерни архитектури 

Код: BST29 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ– 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е запознаване на студентите 

с основните концепции, структура, поведение и взаимодействие на софтуерните архитектури, 

ефективен анализ, дизайн, принципи, модели, методи и практики, които се използват в 

процесите на разработване на софтуерни системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В процес на обучението се усвояват фундаментални 

знания, необходими за създаване на софтуерни системи – архитектурни модели, архитектурни 

шаблони за дизайн, приложни архитектури, архитектурни стилове, системни организационни 

модели, типове софтуерни архитектури - локални и разпределени, интернет базирани, мобилни, 

ориентирани към услуги, клиент-сървър, аспектно ориентирани, вградени системи и системи в 

реално време. Обсъждат се качеството и качествените характеристики на софтуерните 

архитектури – ефективност, достъпност, надеждност, съвместимост, модифицируемост, 

производителност, сигурност, използваемост, както и методите за постигането на качествените 

характеристики. Формират се знания и умения за проектиране, съставни компоненти и типове 

връзки, анализ, оценка и документиране на софтуерната архитектура. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране I и II. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения в клас за компютърна 

подготовка. Учебното съдържание е представено на черна дъска и с помощта на цифров 

проектор. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Проектиране и тестиране на софтуер 

Код: BST30 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е да запознае студентите с 

въпроси на инженерния подход при проектиране, разработка, реализация и тестиране на 

програмни продукти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се особеностите на етапите от жизнения 

цикъл на една програмна система – проектиране, програмиране, тестиране и настройка, 

поддръжка и съпровождане. Разглеждат се методи за проектиране и видове тестиране. 

Обсъждат се особеностите на различни стилове в програмирането – процедурно (структурно 

и обектно ориентирано) програмиране с езици С, С++, C# логическо програмиране с език 

Пролог, функционално програмиране с език Лисп. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни знания, практически умения и опит в универсални програмно 

ориентирани езици за програмиране като C, C ++, Java. Покритият материал трябва да бъде 

полезен за софтуерни инженери - дизайнери, мениджъри, разработчици и инженери за 

осигуряване на качеството. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и 

допълнителни текстови материали; уеб сайт на курса; лабораторна работа (въз основа на 

инструкции) с урок за всяка лабораторна тема. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (тестова работа за определено 

време). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Интернет базирани технологии II 

Код: BST31 Семестър: 4 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът представя Java-базирани интернет 

технологии. Обсъждат се многонишково програмиране, сокетно програмиране, Java RMI и 

Java Server Faces технологии, Java Cloud Services. В резултат на това студентите ще 

придобият знания, умения и навици за използване на разглежданите технологии за решаване 

на инженерни проблеми. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: изключения; вход изход; нишки - 

създаване, жизнен цикъл, приоритети; синхронизация, работа с таймери; взаимно блокиране на 

нишки; мрежово програмиране - протоколи, машинна идентификация в мрежата, работа със 

сокети, програмиране на стандартен мрежов протокол, програмиране на специализирани 

мрежови протоколи, използване на графични потребителски интерфейси, RMI сървър и RMI 

клиент, разпределени обекти, Java Server Faces - въвеждане, използване в Уеб страници, 

конфигурация на JSF приложение, въвеждане в Java облачни технологии. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Интернет-базирани технологии I, Основни знания, практически умения и 

опит в универсални програмни езици, ориентирани към процедурите като C, C ++, Java. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и допълнителни 

текстови материали; уеб сайт на курса; лабораторна работа (въз основа на инструкции) с урок 

за всяка лабораторна тема. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (тестова работа за определено 

време). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 

Физическа култура 

Код: BST32 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Tutorials 

Часове за седмица: 

СУ  – 3 часа 

Брой кредити: 0 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да повиши дееспособността на студентите с 

помощта на физическите упражнения и спорта да разтоварват от умствените занимания. Да им 

създаде трайни навици за занимания със спорт. Да придобият нови умения и знания по 

отделните видове спорт.  

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна система, 

съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите позволяват 

усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение по избрания спорт. 

Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт, някои придобиват и 

съдийски права. Спортният комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. 

Заедно със спортовете практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и 

усъвършенстват по 20 вида спорт. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни знания, умения и навици в теорията и методите за физическо 

образование.  

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се използва 

практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически възможности 

на студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни умения в дадения спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

 
№ 2019-1-BG01-KA203-062553 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 

Компютърни архитектури 

Код: BST33 Семестър: 5 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения, 

КР/КП 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да осигури стабилна основа 

за студентите: да изучат концепциите и механизмите, отнасящи се до проектирането на 

съвременни компютърни системи и да могат да си обяснят как тези концепции и 

механизми си взаимодействат; да придобият знания за архитектурата на компютърните 

системи; да прилагат това знание за решаването на нови проблеми на компютърния 

дизайн. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Придобиването на знанията и уменията по 

дисциплината създават предпоставки за многостранна реализация на студените в 

традиционните инженерни области и специализираните, високотехнологични сфери на 

компютърната и информационна техника за съвременни компютърни системи и 

многоядрени платформи. В края на обучението си студентите ще придобият знания за 

широкия спектър на концепциите, принципите, моделите на компютърните архитектури 

технологиите за тяхното прилагане; разбират и прилагат теоретичните принципи за 

анализ и проектиране на компютърни архитектури по отношение на търсенето на баланс 

между нарастващите изисквания за производителност на изпълняваните приложения от 

една страна и съществуващите технологични ограничения от друга; могат да правят 

сравнителен анализ и да оценяват предимствата и недостатъците между алтернативни 

решения; 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Езици за програмиране, операционни системи, цифрови схеми, анализ 

и синтез на логически схеми. 

 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите с използване на видеопрезентация с лъч, 

лабораторните работи завършват с представяне на резултатите, профили на паралелизъм и 

оценка на параметрите на изпълнение на паралелната система за дадена задача. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия два 

академични часа под формата на тест с отворени и затворени въпроси и проблеми или 

задачи, свързани с писане на паралелен програмен код, семестърни задачи. 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Компютърна периферия 

Код: BST34 Семестър: 5 

Вид на обучението:  

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е да запознае 

студентите с логическата структура и организация на периферните устройства в състава 

на съвременните компютърни системи както и с използваните от тях информационни 

носители.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се физическото представяне на 

информацията върху носители, откриването и корекцията на грешки при съхраняването 

на информация върху носители, организацията на записа и четенето в устройства за 

работа с магнитни носители, методите за регистрация на визуална информация, 

организацията на записа чрез индикация, паметите с оптически дискове, организацията 

на четенето от носители на визуална информация, надеждността на компютърната 

периферия и др.  
 
ПРЕДПОСТАВКИ: Предметът има входни връзки със следните дисциплини: Физика, 
Химия, Машинна механика, Материалознание, Теоретична електротехника. 
 
МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, представени с помощта на допълнителни 
технически средства. Изходът на лабораторните упражнения с протоколи.  
 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 
 
 
 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Компютърна графика 

Код: BST35 Семестър: 5 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения, КП 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае 

студентите от специалност "Компютърни системи" c най-важните методи за 

изграждането на интерактивни генериращи 2D и 3D графични приложения.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Обзор на съвременните 

интерактивни графични компютърни системи и приложения; Растерни и векторни 

модели на изображенията; Двумерни геометрични трансформации и използване на 

хомогенни координати; Процес на изграждане на двумерни изображения – прозорци и 

рамки за наблюдение; Основни алгоритми за растеризация; Създаване на интерактивни 

графични приложения; Модели на тримерни изображения; Тримерни геометрични 

трансформации; Проекции; Процес на изграждане на тримерни изображения; Методи за 

определяне на видими ръбове и повърхности; Модели на осветеност; Модели на 

цветове; Методи за реалистично изобразяване на осветени обекти с локални и глобални 

модели на осветеност; Сплайнови криви и повърхнини; Фрактали; Компютърно 

изкуство и анимация. Средства и езици за програмиране: C++, OpenGL и др. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Алгоритми и структури от данни; Езици за 
програмиране и Среди за програмиране. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, използване на слайдове, казуси, демо програми и 
мултимедийни презентации, курсови задачи 
 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 
 
 
 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Компютърни мрежи I 

Код: BST36 Семестър: 5 
 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината “Компютърни мрежи” има за 

цел запознаване на студентите с основните понятия, стандарти  и тенденции за развитие 

в областта на компютърните мрежи. Това ще им позволи в бъдеще професионално да 

решават системни задачи, свързани с мрежови комуникации. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината представя проблемите свързани с 

проектиране, изграждане и използване на компютърните мрежи. Лекциите започват с 

въведение в компютърните мрежи, принципите на изграждане, историческото развитие 

и съвременната им класификация. Разглежда се еталонния модел на ISO за свързване на 

отворени системи. Преподават се основни принципи на изграждане и функциониране на 

локалните мрежи. Te се илюстрират чрез конкретни технически решения в локална мрежа 

тип Ethernet. Материалът, обхващащ  най- разпространената в света компютърна мрежа 

Internet, запознава студентите с нейните основни характеристики, принципи на 

функциониране и потребителски услуги. Предвидените  лабораторни упражнения 

способстват за осмисляне на лекционния материал и спомагат за формиране на 

практически умения. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по информатика. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции със слайдове, мултимедиен проектор и 

допълнителни текстови материали; лабораторна работа въз основа на инструкции с урок за 

всяка лабораторна тема. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: Окончателната оценка се основава на писмен изпит по 

време на изпитната сесия с продължителност два академични часа в края на четвъртия 

семестър. Студентите трябва да отговорят на 40 въпроса, свързани с лекциите и 

лабораторните упражнения. 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

  

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Операционни системи 

Код: BST37 Семестър: 5 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е студентите да 

получат знания за основните принципи за изграждане на операционните системи, 

тяхната вътрешна структура и функциониране, както и да придобият умение за 

самостоятелна разработка на сложни програмни системи, респ. отделни компоненти.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Програмата отговаря на изискванията на 

препоръчителната програма СС2001 на IEEE/CS и ACM. Тя е съобразена с 

необходимостта от познания по основната част по основната част на системното 

програмно осигуряване – операционните системи, от студентите от различните профили 

на специалността. В курса се изучават фундаменталните понятия, отнасящи се до 

операционните системи и теорията им, разглеждат се функциите и типовете системи, 

тяхната структура и принципи на работа. Основно внимание е отделено на управлението 

на ресурсите: процесор, памет, устройства, файлове от данни. Дискутираните концепции 

се илюстрират с примери от реални системи – UNIX, Linux, Windows и др. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по структура и функционалност на компютърни 

устройства и системи, езици за програмиране (C ++, C #, Java), софтуерно инженерство. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (мултимедиен проектор) и текстови материали; 

лабораторни упражнения (въз основа на инструкции) с урок за всяка лабораторна тема; 

консултации по проекти; уеб сайт на курса. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, базиран на две оценки през 

семестъра. Всеки ученик трябва да демонстрира собствен проект. Той е запитан за 

проблемите, възникнали при проектирането и изпълнението, и решението му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Програмиране на C# 

Код: BST38 Семестър: 5 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Създава умения за индивидуална работа на 

студентите и работа в екип при разрешаване на проблеми чрез използване на съвременни 

софтуерни технологии на .NET Framework и програмния език C#. Изучените теми и 

усвоените технологии се прилагат при използване на съвременни софтуерни технологии, 

базирани на платформата .NET и при разработка на дипломни проекти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се следните теми: основи на 

платформата .NET, въведение в програмния език C#: класове, методи, свойства, 

наследяване, интерфейси, полиморфизъм, индексатори, атрибути, изключения, делегати 

и събития; Windows приложения; достъп до бази от данни чрез ADO.NET, Entity 

Framework, ASP.NET MVC; XML Web услуги. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Курсът предполага, че студентите са запознати с основната работа на 

компютърна система, основи на програмиране и обектно-ориентирано програмиране.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, използване на лъч, казуси, лабораторни 

упражнения в екипи, подготовка на упражнения и лабораторни упражнения, решаване на 

проблем с C #.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Програмиране за мобилни устройства 

Код: BST40 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упржнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат 

съвременни програмни средства и технологии при създаване на атрактивни и  ефективни 

приложения за мобилни устройства. Усвоените знания ще се прилагат пpи изпълнeниeто 

на УИP, HИP и в диплoмнoтo пpoeктиpaнe. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основна задача на курса е запознаването с 

основните характеристики, специфики и ограничения при  програмиране за мобилни 

устройства. В процеса на обучението се усвояват основни познания за разработка на 

софтуерни приложения за  Windows Phone и за  Android. Обсъждат се особеностите на 

разработка на крос-платформени софтуерни приложения и на web-базирани приложения 

за мобилни устройства. Усвояват се основни техники за пакетиране и разпространение 

на приложения за мобилни устройства. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Операционни системи, програмни езици, обектно-ориентирано 

програмиране, програмни среди. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Всички лекции са разработени като PowerPoint слайдове и 

се преподават с помощта на компютър и мултимедиен проектор. По време на 

лабораторните упражнения се проектират и изпълняват конкретни приложения, които 

илюстрират основните теми на курса. Допълнителни материали за курса се публикуват в 

Интернет. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяването се извършва чрез изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Компютърни мрежи II 

Код: BST41 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел системно 

запознаване на студентите с основните принципи на изграждане на съвременни 

индустриални компютърни мрежи за целите на компютърно-интегрирано производство 

(CIM) и потребителските средства за тяхното практическо приложение. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината запознава студентите с 

основните принципи на изграждане на съвременни индустриални компютърни мрежи. 

Разглеждат се системните мрежови архитектури: MAP, TOP, FIELDBUS. Отделя се 

внимание на структурата, функциите и връзките между отделните слоеве на тези 

архитектури. Изучават се основните средства за изграждане на йерархични компютърни 

комуникации в индустриалните мрежи. Разглеждат се конкретни реализации на 

програмируеми логически контролери, средствата за програмиране и съвместната им 

работа за нуждите на разпределеното  управление. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Компютърни мрежи I 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Всички лекции са разработени като PowerPoint слайдове и 

се преподават с помощта на компютър и мултимедиен проектор. По време на 

лабораторните упражнения се проектират и изпълняват конкретни приложения, които 

илюстрират основните теми на курса. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяването се извършва чрез изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Администриране на сърверни 
технологии 

Код: BST42 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът е въведение в основите .на 

системното администриране на Unix операционна система и на най-важните елементи от 

поддържането на Unix базирани сървъри. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се следните теми: Команден 

интерпретатор (Shell), файлова система, текстови файлове, управление на процеси, 

прости командни скриптове, инсталиране на софтуер, управление на потребители, 

управление на файлова система. администриране на компютърна мрежа, управление на 

услуги, конфигуриране на сървъри – за печат, Уеб, FTP, NFS, пощенски сървър, сървърна 

сигурност, защита в мрежа, използване на Unix в облачни технологии. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Операционни системи, програмни езици, обектно-ориентирано 

програмиране, програмни среди. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Всички лекции са разработени като PowerPoint слайдове и 

се преподават с помощта на компютър и мултимедиен проектор. По време на 

лабораторните упражнения се проектират и изпълняват конкретни приложения, които 

илюстрират основните теми на курса. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяването се извършва чрез изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Валидация и верификация на 

програмни системи 

Код: BST43.1 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, Лу – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да 

изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, 

валидация и верификация на програмни проекти и системи в етапите на разработка – от 

началното проектиране до крайната реализация. Това ще им позволи,  в съответствие със 

своите потребности и интереси, да придобиват нови знания и възможности в тази 

предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се изучават: Основни понятия на 

процесите за валидация и верификация; Изисквания за осигуряване на качеството и 

надеждността на разработваното ПО; Методи за верификация на ПО; Методи за валидация 

на програмно осигуряване; Стандарти, средства и среди за реализация на етапите на 

валидация и верификация; Особености на валидация и верификация на системен софтуер. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни програмни езици, разработване на софтуер, софтуерни 

технологии, управление на проекти на софтуерни системи. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант; практическа работа в 

лаборатория; хоствани материали в Интернет. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит, по време на изпитната сесия с 

продължителност два академични часа, студентите дават писмени отговори. Окончателната 

оценка се изчислява въз основа на писмения изпит (80%), лабораторни упражнения (20%), 

Писмен изпит с тест: два академични часа, 60 въпроса (типове - с един избор, много избор, 

избор по списък, списък за поръчки) , въвеждане на диаграма, термини за свързване и 

описания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Вградени системи 

Код: BST43.2 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е студентите да изучат и да 

могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, проектиране и 

приложение на вградени системи, специализирани схеми и едночипови микрокомпютри в 

съответствие със своите потребности и интереси и да придобиват нови знания и 

възможности в тази предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината разглежда: изискванията към 

„вградените системи”; алгоритъма за проектиране; особеностите при проектиране на 

входния и изходен интерфейс; програмни системи за проектиране на вградени системи; 

особеностите при проектиране на едно процесорни, двупроцесорни и йерархически 

архитектури на вградените системи; средствата и методите за настройка и документиране 

на вградените системи.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Успешното завършване на този курс се основава на знанията и 
практическите умения, получени в някои предишни курсове като: „Теоретична 
електротехника”, „Полупроводникови устройства”, „Електрически измервания”. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, използване на слайдове, казуси, лабораторни и 
курсови работи, работа в екипи и подготовка на описанието на курсовата работа. Студентите 
разполагат с бележки от лекциите предварително, така че те могат да се подготвят за по-
нататъшни ползотворни дискусии. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия с 
продължителност от два академични часа (90 минути), студентите дават писмени отговори на 
набор от 7 въпроса. Всеки верен отговор дава 0,5 или 1 точка (n). Оценка „отлично“ (6) се 
присъжда, когато n ≥ 5,5; „Много добър“ (5) - когато n ≥ 4,5; „Добър“ (4) - в случай на n ≥ 3,5, 
„задоволителен“ (3) - когато n = 3. Окончателната оценка се подрежда в резултат на 
резултатите от писмения изпит (80%) и тази от лабораторните упражнения (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Програмиране на Python 

Код: BST43.3 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ– 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите ще могат 

да използват необходимите инструменти за създаване и разработване на Python 

приложения, прилагащи принципите на ООП, с различна насоченост – в уеб-приложения, 

при създаване на графика и анимация, за работа с бази от данни. Усвоените знания ще се 

прилагат пpи изпълнeниeто на УИP, HИP и в диплoмнo пpoeктиpaнe. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основна задача на курса е изучаването на 

възможностите, които дава езикът Python за разработване на различни приложения, 

използващи принципите на ООП. В процеса на обучение се усвояват основните елементи 

на езика, възможностите за създаване и използване на класове и обекти, за обработка на 

изключения, за работа с различни структури от данни, за създаване на графичен интерфейс. 

Формират се знания и умения за съвместно използване на Python-приложения и съвременни 

програмни продукти за работа с релационни бази от данни и за уеб разработки. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране I, Програмиране II 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, използване на слайдове, казуси, лабораторни и 
курсови работи, работа в екипи и подготовка на описанието на курсова работа 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Криптографски методи за защита на 
информацията 

Код: BST44.1 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса e да запознае студентите с 

основните принципи, заложени в науката Криптография и нейното приложение за защита 

на информацията в съвременните компютърни системи. Получените знания могат да бъдат 

използвани в практиката за решаване на задачите, свързани с осигуряването на надеждна 

криптографска защита в различни сфери – електронен бизнес, банкиране, системи за 

електронно разплащане и др..  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебният материал включва основни теоретични 

и приложни аспекти на криптографските методи и алгоритми. Представени са структурата 

и компонентите на криптографската система. Отделено е място за криптографския анализ 

като дял от науката Криптология. Разглеждат се основни представители на двата вида 

криптографски алгоритми и тяхното приложение в съвременните стандарти и протоколи за 

криптографска защита. Особено внимание е отделено на схемите за автентификация – 

изучават се принципите за генериране и проверка на електронен подпис и осигуряването 

на защитена среда за електронните транзакции с използване на технологията PKI.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по математика (алгебра, теория на числата, 

комбинаторно-алгебрични системи), Компютърна организация и практически умения по 

програмиране. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор), допълнени с 

продуктова гама от фирми за сигурност. Компютърните класове използват програмни модули 

с криптографски процедури - криптиране, генериране на ключове и удостоверяване. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две оценки в средата и края на семестъра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

  

Наименование на учебната дисциплина: 
Индустриални контролери 

Код: BST44.2 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Знанията и уменията по Индустриални 

контролери създават предпоставки за реализация на студените в сферата на компютърните 

системи за управление. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да 

прилагат подходите, методите и техническите средства за проектиране, изграждане и 

поддържане на индустриални компютърни системи за управление. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината разглежда основните подходи и 

технически средства за изграждане на управляващи компютърни системи в индустрията. 

Изучава се архитектурата и апаратната част на индустриалните контролери и интерфейсът 

на най-често използваните сензори и изпълнителни механизми. Разглеждат се подходите за 

създаване и настройка на програмното осигуряване, както и средствата за изграждане на 

разпределени индустриални компютърни системи за управление.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Успешното завършване на този курс се основава на знанията и 

практическите умения, получени в някои предишни курсове като: Теоретична електрическа, 

Цифрова електроника, Микропроцесорни устройства. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, използване на слайдове, казуси, лабораторни и 

курсови работи, работа в екипи и подготовка на описанието на курсовата работа 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на целта на преподаването на 

курса се наблюдава чрез непрекъснато оценяване, съставено от два компонента: участие на 

студентите в лабораторни упражнения (с тежест 0,2) и периодични тестове през семестъра (с 

тегло 0,8). 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

  

Наименование на учебната дисциплина: 
Функционално програмиране 

Код: BST44.3 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Функционално 

програмиране” има за цел студентите да изучат особеностите и принципите на 

декларативните езици за програмиране. Тя запознава студентите с основите на 

функционалното и логическото програмиране. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по дисциплината запознават 

студентите с основни теоретични въпроси, свързани с изграждането на програми на 

функционални и логически езици за програмиране. Цели се изграждане на практически 

умения при създаване на програми на декларативни езици за програмиране. В края на 

обучението си студентът ще познава особеностите на функционалното и логическото 

програмиране и ще решава задачи на тези езици, ще умее да създава функционални 

приложения в популярни среди за разработка на програми на декларативни езици за 

програмиране. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране I, Програмиране II 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, използване на слайдове, казуси, лабораторни и 

курсови работи, работа в екипи и подготовка на описанието на курсова работа 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Системно програмиране 

Код: BST45.1 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ– 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да даде на студентите 

фундаментални познания и професионални умения, за да прилагат подходите, методите и 

средствата за програмиране в реално време като запознае студентите с основите на 

изграждането и реализацията на основните механизми в програмирането на С на ниско ниво 

в UNIX подобни системи, особеностите на създаване на процеси и нишки в езика С. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се изучават: файлова система - 

типове, организация, атрибути, защита; Входно-изходна система - потоци. програмиране на 

С: процеси. нишки. Синхронизация; Взаимодействие между процесите - съобщения, 

семафори, обща памет; Концепции на мрежовото програмиране. Организиране на 

комуникацията в програми клиент-сървър. Мрежово програмиране на С. Специално внимание 

се обръща на UNIX/Linux ОС: основни команди на shell, програмиране на команден език, 

работа с помощни програми. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по структура и функционалност на компютърни 

устройства и системи, език за програмиране C / C ++, софтуерно инженерство. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (с помощта на слайдове, мултимедиен проектор) и 

текстови материали. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Една оценка в края на семестъра (80%) и 

упражнения (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Системи с програмируема логика 

Код: BST45.2 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ- 2 часа. 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да 

прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, проектиране, 

моделиране и използване на цифрови устройства и системи, реализирани върху 

програмируеми устройства (интегрални схеми).  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината обучава студентите по теорията 

и практиката на проектиране и използване на цифрови устройства и системи, 

реализирани върху програмируеми устройства (големи и свръхголеми интегрални 

схеми). В лекционния материал са включени основните въпроси от тази област – 

схемотехника, технология и архитектура на програмируемите устройства (интегрални 

схеми), методи и системи за проектиране, езици за описание. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по микроелектроника, комбинаторни и 

последователни логически устройства, дизайн на цифрови схеми, компютърни 

архитектури, езици за програмиране. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, използване на черно / бяла дъска и слайд 

презентации, лабораторни упражнения, използване на базирани на компютър CAD 

системи и програмируеми VLSI чипове на референтни дъски. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмена работа през семестъра 

(формира 70% от крайната оценка) и лабораторна работа (формира 30% от крайната 

оценка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 

съдържаща се в нея. 

 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Софтуерни шаблони 

Код: BST45.3 Семестър: 6 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е запознаване на студентите 

със софтуерните шаблони като средство за многократно използваеми решения на типови 

проблеми при разработка на софтуерни системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В процес на обучението се усвояват фундаментални 

знания за софтуерните шаблони - дефиниции и типове, дизайн, комуникация и синхронизация 

между обекти, йерархична класификация на шаблоните, класически GoF шаблони – шаблони 

за създаване на обекти, структурни шаблони, поведенчески шаблони, използване на шаблони, 

разширяеми библиотеки от шаблони, многократно използване на код. Обсъжда се 

многократното използване на шаблони и библиотеки от шаблони при различни приложения. 

Формират се практически знания и умения за разработка, документиране, тестване и 

прилагане на шаблони в проектирането и имплементацията на софтуерни системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по езици за програмиране C и C ++ и 

математика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, използване на слайдове, казуси, лабораторни и 

курсови работи, работа в екипи и подготовка и защита на курсовата работа. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитен проект (80%), лаборатории (20%). 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

 
№ 2019-1-BG01-KA203-062553 

 

 

 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основните цели на дисциплината са изучаването 

на методи за разработка на компютърни игри, както и за особености при техните дизайн и 

имплементация. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: По време на курса се изучават основни концептуални 

елементи от процеса на разработка на компютърни игри. Засягат се теми относно 

структурните елементи на игри, процесите, свързани със създаване на игра (роли на 

участниците и използвани инструменти), модели на взаимодействие и дизайн на нива. В 

рамките на курса се разработва собствен прототип на игра по време на практически занимания. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Езици за програмиране, Среди за програмиране 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на видео презентация, лабораторните 

упражнения завършват с представяне на резултатите 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия два 

академични часа под формата на тест с отворени и затворени въпроси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Програмиране и разработка на 

компютърни игри 

Код: BST47 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, КР, 

КП 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

  

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 

Паралелно програмиране 

Код: BST48 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, КР, 

КП 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

познават концепциите, принципите, моделите и парадигмите на паралелната информационна 

обработка и проектирането на паралелно програмно осигуряване; да могат да създадат 

ефективна програмна имплементация, профилиране, оценка и анализ на производителността; 

да верифицират и да оценят ефективността на създадените паралелни програмни 

имплементации. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни концепции и парадигми 

на паралелното програмиране; Паралелно програмиране с обмен на съобщения. Модел с 

обмен на съобщения. Интерфейс с обмен на съобщения MPI; Паралелно програмиране на 

приложения с паралелизми по данни. SPMD стил на паралелно програмиране; Паралелно 

програмиране на приложения с функционален паралелизъм; Паралелно програмиране по 

методите Монте Карло. Паралелни генератори на случайни числа; Паралелно програмиране с 

обща памет. OpenMP; Паралелно програмиране с комбиниране на MPI и OpenMP. Хибридни 

паралелни програмни имплементации; Паралелно програмиране на многоядрени процесори; 

Приложни програмни интерфейси с многонишковата обработка. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Езици за програмиране, Програмни среди, Високопроизводителни 

компютърни системи. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите с използване на видеопрезентация, лабораторните 

работи завършват с представяне на резултатите, профили на паралелизъм и оценка на 

параметрите на изпълнение на паралелната система за дадена задача. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия два 

академични часа под формата на тест с отворени и затворени въпроси и проблеми или задачи, 

свързани с писане на паралелен програмен код (80%), семестърни задачи (20%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната 
дисциплина: 

Машинно обучение 

Код: BST49 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, КР, 

КП 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината въвежда студентите в кръга от 

проблеми, свързани с обучението на системи решавани от научната област "Изкуствен 

интелект". Курсът е изграден като базов курс и третира основните проблеми на обучението и 

самообучението в системите с изкуствен интелект, различните методи за обучение и техните 

алгоритми, обучаващите правила и съответните процедури. Студентите получават 

необходимия общ поглед върху проблематиката и достатъчно знания за по-нататъшно 

изучаване на специализирани направления от машинното обучение в изкуствения интелект. 

Тематиката на лабораторните занятия е подбрана така, че студентите придобиват и умения да 

ползуват основен инструментариум в своята бъдеща дейност като инженери.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: модели на интелектуална дейност, 

методи за обучение и самообучение, K-Nearest Neighbors класификатор, K-means 

клъстеризатор, Naive Bayes класификатор, модел Decision Trees, Ensambe модел, 

конекционалистки подход, видове невронни мрежи, модели и архитектури невронни мрежи, 

обучаващи правила и алгоритми, персептронни невронни мрежи, невронни мрежи на 

Хопфийлд, рекурентни невронни мрежи, машини на Болцман, самообучаващи се мрежи, 

самоорганизиращи се невронни мрежи, теория на адаптируемия резонанс, мрежи на Кохонен, 

приложения на машинното обучение. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Езици за програмиране, Среди за програмиране. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на видео презентация, лабораторните 

упражнения завършват с представяне на резултатите 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Програмиране за разпределени среди 

Код: BST50.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е студентите да изучат различните 

архитектури и подходите за проектиране, приложение и програмиране, които се използват при 

вградените системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината разглежда: различните 

платформи за изграждане на вградени системи, връзката и комуникацията между отделните 

модули в системата, характеристиките на апаратните и програмните модули в разпределени 

вградени системи, разпределени програми, конфликти във вградените системи и апаратните и 

програмни подходи за отстраняването им, мрежови комуникации, развитие на процесите във 

времето, понятие за логическо и физическо време. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по системно програмиране, универсални програмни езици и 

програмни среди.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и допълнителни 

текстови материали; уеб сайт на курса; лабораторна работа (въз основа на инструкции) с урок 

за всяка лекция и лабораторна тема.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Приложения на вградени системи 

Код: BST50.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е студентите да изучат различните 

архитектури и подходите за проектиране, приложение и програмиране, които се използват при 

вградените системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината разглежда: различните 

платформи за изграждане на вградени системи, връзката и комуникацията между отделните 

модули в системата, характеристиките на апаратните и програмните модули в разпределени 

вградени системи, разпределени програми, конфликти във вградените системи и апаратните и 

програмни подходи за отстраняването им, мрежови комуникации, развитие на процесите във 

времето, понятие за логическо и физическо време. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по системно програмиране, универсални програмни езици и 

програмни среди.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и допълнителни 

текстови материали; уеб сайт на курса; лабораторна работа (въз основа на инструкции) с урок 

за всяка лекция и лабораторна тема.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Информационни системи II 

Код: BST50.3 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите ще могат да 

проектират, както и да използват съвременни средства за подпомагане вземането на решение. 

Усвоените знания ще се прилагат пpи  изпълнeниeто на УИP, HИP и в диплoмнoтo пpoeктиpaнe. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Обучението по курса започва от разглеждането на 

концепцията за информацията, последвано от стъпките на процеса за вземане на решение и 

въздействието на информационните системи върху управлението. Обсъжда се анализа на 

решението - цикъл на вземане на решение, софтуерни средства, подпомагащи вземането на 

решение, както и системите, подпомагащи вземането на решение (DSS) и разликите им с 

мениджмънт информационните системи. В процеса на обучение се усвояват знания, нужни за 

създаване на мениджмънт информационни системи (MIS). Обсъждат се особеностите при 

проектирането на тези системи, като етап от тяхното създаване. Формират се знания и умения 

за изграждане на мениджмънт информационни системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Информационни системи I 

  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и допълнителни 

текстови материали; уеб сайт на курса; лабораторна работа (въз основа на инструкции) с урок 

за всяка лекция и лабораторна тема.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Формални езици и езикови процесори 

Код: BST51.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите 

с въпроси, на които се основават методите за разработка и реализация на езикови процесори 

– компилатори, интерпретатори, асемблери, зареждащи и свързващи програми.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Представя се класификация на формалните граматики 

като се акцентира на важните от практическа гледна точка регулярни, линейни и 

контекстносвободни граматики и съответните им разпознаватели – крайни автомати и 

стекови автомати. Въведените формализми се прилагат при разглеждане на въпроси от 

теорията и практиката на методи за лексически анализ, евристични и формални методи за 

синтактичен анализ, теория на превода (транслационни схеми, атрибутни граматики) и др. 

Последователно се разглеждат основни алгоритми и принципи на работа на асемблиращи, 

интерпретиращи, зареждащи и свързващи програми. Отделя се внимание на въпроси, 

свързани с разпределението на памет, оптимизация на обектния код, откриване на грешки и 

възстановяване след открита грешка при компилиращите програми. Разглежда се примерна 

структура на обектен код. Изброяват се алгоритми за работа с таблици. Разглеждат се и 

помощни програми – средства за автоматизирано генериране на лексически анализатори 

(сканери) и синтактични анализатори (парсери).  

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Студентите трябва да имат практически умения в езици за програмиране, 

ориентирани към процедурите, както и основни познания по дискретна математика, теория на 

множествата, теория на алгоритмите, теория на крайните автомати. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и допълнителни 

текстови материали; уеб сайт на курса; лабораторна работа (въз основа на инструкции) с урок 

за всяка лабораторна тема. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка (тестова работа за определено 

време). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната 
дисциплина: 
Компютърен интелект 

Код: BST51.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината въвежда студентите в кръга от 

проблеми, решавани от научната област "Изкуствен интелект". Курсът е изграден като базов 

курс за цяла гама от специализиращи дисциплини в научната област и третира следните 

основни проблеми : неформални методи за решаване на задачи, модели на интелектуална 

дейност, модели за представяне на знания и методи за извод при различните модели 

(логически модели и методи за логически извод, мрежови модели и методи за извод в 

мрежовите модели, продукционни модели и извод в продукционни модели).Студентите 

получават необходимия общ поглед върху проблематиката и достатъчно знания за по-

нататъшно изучаване на конкретни направления на изкуствения интелект. Тематиката на 

лабораторните занятия е подбрана така, че студентите придобиват и умения да ползуват 

основен инструментариум в своята бъдеща дейност като инженери.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: 1.Системи с изкуствен интелект - 

въведение. 2.Неформални методи за решаване на задачи. 3.Модел на интелектуална дейност. 

4.Логически модели за представяне на знания. 5.Мрежови модели за представяне на знания. 

6.Продукционни модели. 7.Фреймови модели. 8.Методи за търсене  9.Експертни системи.  

10.Конекционистки модели в изкуствения интелект. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дискретни структури, анализи и синтез на логически вериги, логическо 

програмиране. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с помощта на диапозитиви и лабораторни упражнения 

с подготовка и защита на протоколи. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Двучасов писмен изпит в края на семестъра 

(80%) и лаборатории (20%). 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Програмиране на графични 
процесори 

Код: BST51.3 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа; ЛУ– 1 час 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“.  

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основни цели на дисциплината са изучаването на 

паралелни алгоритми, тяхното имплементиране за графични процесори, както и приложения на 

програмирането за графични процесори. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В рамките на курса се изучават техники за програмиране 

за графични процесори и паралелни алгоритми. Разглеждат се библиотеки за паралелно 

програмиране за графични процесори, и различни области на приложение на програмирането за 

графични процесори. По време на лабораторните упражнения се имплементират алгоритми в 

областите на обработка на изображения и компютърна графика. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: C / C ++, Структури на данни и алгоритми. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат със слайдове в електронен формат, 

представени с компютър и мултимедиен проектор. Лабораторните упражнения се провеждат в 

компютърни лаборатории. Допълнителен учебен материал за лабораторните задачи се предоставя 

в електронен формат. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит и курсов проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 

Системи и технологии за мултимедия 

Код: BST52.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения, КП 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да бъдат запознати студентите от специалност 

“Компютърни системи и технологии” с принципа на работа на съвременните мултимедийни 

компютърни системи и технологиите за реализиране на мултимедийни проекти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните основни теми: Компютърна 

мултимедия, устройства за въвеждане/ извеждане на мултимедийна информация, 

интерфейсни схеми за връзка с мултимедийна периферия, мултимедийни проекти – 

принципи на разработка, мултимедиен софтуер, програмни среди за обработка на текст, 

графика, звук и видео, мултимедия в Интернет. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика; Компютърна периферия; Езици за програмиране и среди за 

програмиране. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, използване на слайдове, казуси, демо програми и 

мултимедийни презентации, курсови задачи 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Експертни системи 

Код: BST52.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат знания 

за същността, особеностите и използването на съвременни системи за изкуствен интелект. Тук 

влизат моделите за представяне на знанията в експертните системи, методите за извод на 

решение в експертните системи, начините за формиране на знания на основата на машинно 

обучение и оценката на придобитите знания. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Характеристики на ЕС и области на 

приложения, Представяне на знанията в ЕС, Системи, основани на правила, Алгоритми за извод 

на решение, Системи, основани на мрежи от фрейми, Технология на извличане на знания от 

данни, Представяне на входните данни и изходните резултати, Основни алгоритми за извличане 

на знания от данни, Оценка на резултатите. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: "Въведение в изкуствения интелект" 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с помощта на слайдове. Лабораторна работа с помощта 

на обвивка на експертна система. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит чрез използване на тест (80%) и оценка 

на лабораторната работа (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 

Изследване на операциите 

и приложно програмиране 

Код: BST52.3 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 часа 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите 

c проектирането и разработката на пакети от приложно програмно осигуряване с прилагане 

на методите на изследване на операциите.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат ce основните задачи на изследването на 

операциите и подходите за решаването им. Изучават ce основите на линейното програмиране 

и симплекс-алгоритъм за решаването на линейни оптимизационни модели. Изследват ce 

потоци в мрежи - класическа транспортна задача, минимален път и оптимален маршрут. 

Разглеждат ce основите на целочисленото програмиране, комбинаторни оптимизационни 

задачи и задачи за мрежово планиране и управление. Изучават ce основите на динамичното 

програмиране, нелинейното програмиране и задачи от изследване на операциите в условия 

на неопределеност - теория на игрите, и др. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика I и II; Синтез на алгоритми и програми; Програмиране и 

компютърни приложения; Програмни езици.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (с помощта на слайдове), казуси, демо програми и 

мултимедийни презентации; лаборатория с доклади.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 

Географски 

информационни системи 

Код: BST52.4 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Географски 

информационни системи” има за цел студентите да изучат особеностите и принципите на 

изграждане на географските информационни системи както и да анализират включената в тях 

информация за ефективно решаване на практически задачи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по дисциплината запознават 

студентите с основни теоретични въпроси при изграждането на географски информационни 

системи (ГИС) и с методите за анализ на информацията в тях. В края на обучението си 

студентът ще познава принципите на работа на географските информационни системи и 

приложението им в практиката, ще познава методите за анализ и интерпретация на 

географската и атрибутната информация в една ГИС с цел решаване на практически задачи и 

проблеми, ще умее да създава функционални приложения в средата на специализиран ГИС 

софтуер. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по география от средното училище. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на лаптоп и мултимедиен проектор, 

които се публикуват с безплатен достъп до Интернет. В лабораторни часове се изпълняват 

много специфични задачи, свързани с прилагането на различни методи за обработка на данни 

и създаване на софтуер. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка - два теста през семестъра - 

45%; работа на студентите през семестъра - 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Програмни технологии за сигурен код 

Код: BCSE54.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът запознава с уязвимостите на кода в 

различните програмни технологии на недобронамерени локални или външни атаки, както и 

програмните средства и практики за защита.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Защитен код в Internet-базирани приложения; 

Защита на системен код, експониран в мрежа; Програмни практики, предотвратяващи 

прониквания в информационни системи; Практики за създаване на сигурни RPC, COM, 

ActiveX компоненти и Web услуги; Практики в .NET програмна среда. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания по операционни системи, универсални програмни 

езици, софтуерно инженерство, като и знания за специални характеристики, структура и 

функционалност на компютърни устройства и система. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант; разработен уеб сайт с всички 

лекционни и практически материали от курса; практическа работа в лаборатория. Публикуван 

урок за всяка лабораторна тема. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит с разработена индивидуална 

програма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Програмиране в мултимедийни 
приложения 

Код: BCSE54.3 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел на дисциплината е да даде 

фундаментални понятия за базовите мултимедийни технологии, както и възможностите за 

създаване на интерактивни мултимедийни приложения чрез средствата на скриптови езици, 

като обектно-ориентирани езици за програмиране. След завършване на курса студентите 

трябва да могат да познават съществуващи решения в мултимедийните технологии, да 

използват мултимедийни методи при създаване на собствени ефекти и да познават основни 

скриптови езици и техните възможности за решаване на практически задачи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се основните понятия и обекти на 

мултимедийните среди, структурата и йерархията им, структурите за управление и 

специфичните особености на скриптови езици. Изучават се методи и техники за 

програмиране в мултимедийни приложения, използвайки визуалното програмиране с 

помощта на времеви точки, пиктограми и обекти, и програмиране чрез език за описание на 

сценарий. Показват се възможностите за връзка с други приложения. Лабораторните 

упражнения подпомагат практическото усвояване на материала в съвременни програмни 

среди. Курсовата работа включва разработване на съдържателната и графична части на 

сценарий ориентиран към иновациите в областта на интерактивните технологии. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания в мултимедийните системи, универсални програмни 

езици. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант; разработен уеб сайт с всички 

лекционни и практически материали от курса; практическа работа в лаборатория. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит с разработена индивидуална 

програма. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Агент базирани технологии 

Код: BST55.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът запознава с агент-базираните системи и 

софтуерни продукти, като се набляга на  архитектурата на агент-базираната система и 

инфраструктурата от гледна точка на софтуерното инженерство. Включва: Изисквания за агент-

базирани системи; Моделиране и проектиране на агент-базирани системи; Развитие на процеса 

на агент-базирани системи. Разглеждат се теми свързани с агент-базираните архитектури, 

комуникации, обмен на съобщения и управление на агенти. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се теми: Агент базирани софтуерни 

технологии, Web услуги, Агенти, Архитектура, ориентирана към услуги и базирана на агенти, 

Класификация на изкуствените интелигентни агенти, Мулти-агентни системи, GAIA 

методология за проектиране на мулти-агентна архитектура.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Познаване на езици за програмиране. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и текстови 

материали; лабораторни упражнения (въз основа на инструкции) с урок за всяка лабораторна 

тема. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Надеждност и сигурност на 
компютърните системи 

Code: BST55.2 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е да бъдат запознати 

студентите от специалност “Компютърни системи и технологии” с някои основни въпроси, 

свързани с теорията и практиката на надеждност, техническата отказоустойчивост и контрола 

на компютърните системи. Разглежданите теми имат пряко отношение към подготовката на 

специалисти в областта на проектирането и използването на компютърни и информационни 

технологии. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат проблеми, свързани с 

надеждността, контрола и отказоустойчивостта на съвременните компютърни системи. 

Разглеждат се основни понятия и дефиниции в областта на информационната, експлотационна 

и конструктивна надеждност, основни показатели и начини за тяхното изчисление. Описват се 

принципите на системата за контрол и нейните съставни части. Голямо внимание е отделено на 

методите за обезпечаване на надеждността на програмното обезпечаване на компютърни 

системи. Засегнати са и въпросите, свързани с отказоустойчивост на компютърните системи и 

програми. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Познаване на среди за програмиране. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и текстови 

материали; лабораторни упражнения (въз основа на инструкции) с урок за всяка лабораторна 

тема. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Нефотореалистична визуализация 

Code: BST55.3 Semester: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите задълбочени познания 

за: обработка на изображения с цел наподобяване на артистични стилове, намиращи 

приложение при илюстриране на техническа документация, архитектурни проекти, знания от 

областта на медицината, археологията, елементи на компютърни игри и развлекателни комикси; 

както и за извличане на информация от 3D компютърни модели за постигане на визуализация в 

реално време.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Теоретични основи на нефотореалистичната 

компютърна графика: артефакти в изображения и 3D модели; „графична абстракция”; 

източници на данни за нефотореалистичната визуализация. Създаване на полутонови 

изображения  с техниките ordered dithering, error diffusion, screening. Техники и алгоритми за 

обработка на изображения с цел симулация на художествени стилове: water color, mosaics, 

pencil/charcoal drawings. 3D модели като типове данни в нефотореалистичната визуализация; G-

буфери; класификация на ръбове; алгоритми за откриване на ръбове. Техники и алгоритми за 

подобряване на усещането за дълбочина. Модели на осветление и „изкривяване” в контекста на 

нефотореалистичната визуализация.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Познаване на среди и езици за програмиране. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции (със слайдове, мултимедиен проектор) и текстови 

материали; лабораторни упражнения (въз основа на инструкции) с урок за всяка лабораторна 

тема. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Цифрова обработка на изображения 

Код: BST56.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е след 

изучаването й студентите да  познават и да могат да имплементират и прилагат 

фундаментални алгоритми и методи за обработка на изображения, а също да притежават 

знания и умения за прилагане на усвоените методи и алгоритми в различни реални приложни 

проблеми, свързани с обработка на изображения.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните основни теми: Основни 

понятия и характеристики на цифровите изображения. Структури за описание при 

обработване и анализ на изображения; Пикселно базирани операции с изображения; 

Геометрични операции. Интерполационни методи; Линейни операции с изображения. 

Конволюция и корелация; Селективна обработка на изображения; Дискретни трансформации 

на изображения в честотната област; Нелинейни операции с изображения. Възстановяване и 

реконструиране на изображения; Морфологични операции с изображения; Компресиране на 

изображения  

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, синтез и анализ на алгоритми, компютърна графика. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на видеопрезентация с лъч, лабораторни 

упражнения за разработка, експерименти, анализи и дискусии върху дадени примери и 

проблеми. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия с 

продължителност два академични часа, студентите дават писмени отговори на въпроси, 

проблеми или задачи (80%), лабораторни упражнения (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Оперативна съвместимост на 
информационните системи 

Код: BST56.2 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината “Оперативна съвместимост на 

информационни системи” има за цел запознаване на студентите с основните понятия, 

стандарти  и изисквания в областта на оперативната съвместимост. Това ще им позволи в 

бъдеще професионално да решават въпросите за избор на подходящи технологии за 

постигане на оперативна съвместимост на информационни системи и ще могат да ги прилага 

на практика. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината представя проблемите свързани с 

осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи чрез прилагане на 

международно приети стандарти и съответните изискванията. Прави се въведение в областта 

с основните определения и концепции в това направление. Представят се  най-важните 

световни, европейски и национални политики, подходи, стандарти и набор с изисквания за 

оперативна съвместимост на информационните системи, както и съответните методи и 

технологии за постигането им чрез модела на данните и регистрите. Предвидените  

лабораторни упражнения способстват за осмисляне на лекционния материал и спомагат за 

формиране на практически умения. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Компютърни среди, Изчислителна техника I, Изчислителна техника II 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на видеопрезентация, лабораторни 

упражнения за разработка, експерименти, анализи и дискусии върху дадени примери и 

проблеми. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Фотореалистична визуализация 

Код: BST56.3 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

могат да използват методите и технологиите за фотореалистичната компютърна графика. 

Усвоените знания ще се прилагат пpи  изпълнeниeто на УИP, HИP и в диплoмнoтo 

пpoeктиpaнe. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основна задача на курса е изучаването на методите за 

създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична структура и 

овладяването на принципите за фотореалистичната им визуализация с компютър. В процесът 

на обучението се усвояват фундаменталните знания, нужни за създаване на реалистични 

графични изображения и начините за приложение на тези знания при работа с конкретен 

продукт за фотореалистична компютърна графика.  Обсъждат се особеностите при 

моделирането, визуализацията на сложни обекти от областта на техниката. Формират се 

знания и умения за използване на съвременни програмни продукти при решаване на 

конкретен проблем.  

ПРЕДПОСТАВКИ: нефотореалистична визуализация, компютърна графика. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на видеопрезентация, лабораторни 

упражнения за разработка, експерименти, анализи и дискусии върху дадени примери и 

проблеми. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Виртуална и разширена реалност 

Код: BST57 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основните цели на дисциплината са изучаването 

на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична 

структура и овладяването на принципите за визуализацията им чрез специализирани 

компютърни системи. Формират се знания и умения за използване на съвременни програмни 

продукти при решаване на конкретен проблем 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: След приключване на обучението по дисциплината 

студентите ще познават принципите и методите за построяване и визуализация на геометрични 

модели в системите за виртуална и разширена реалност, ще притежават знания и умения за 

създаване, описание и използване на  материали, светлинни източници и камери в системите 

за виртуална реалност, ще познават възможностите за описание и взаимодействие с виртуални 

светове  в уеб среда и ще придобият практически опит в програмирането на приложения, 

управляващи визуализацията и взаимодействието с потребителя в система за виртуална 

реалност. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Софтуерно инженерство, Анализ и проектиране на 

алгоритми, Компютърна графика.  

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнесени с помощта на цифров проектор и 

лабораторна работа с индивидуални задачи, разработени в екип.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Двучасов изпит в края на семестъра и оценка 

на индивидуалната задача, разработена в екип в рамките на лабораторната работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Мрежова и информационна сигурност 

Код: BST58 Семестър: 8  

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „Софтуерни технологии“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината “Мрежова и Информационна 

сигурност” има за цел запознаване на студентите с основните понятия, стандарти и техники в 

областта на мрежовата и информационна сигурност. Това ще им позволи в бъдеще 

професионално да решават задачи, свързани с за избор на ефективни средства за защита на 

компютърни системи и мрежи и ще могат да ги прилага на практика. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината представя проблемите свързани с 

проектиране, изграждане и използване методите и техническите средства за осигуряване на 

компютърна сигурност. Прави се въведение в областта с основните определения и ключовите 

характеристики в това направление. Представят се  най-важните политики, подходи, 

стандарти и заплахи срещу мрежовата и информационна сигурност, както и съответните 

техники за защита на мрежата, защитна стена, защитен обмен на електронни съобщения, 

защита на DNS, DDoS/Botnets защита, защита на Web приложения. Предвидените  

лабораторни упражнения способстват за осмисляне на лекционния материал и спомагат за 

формиране на практически умения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: основни знания в информатиката. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнесени с помощта на цифров проектор и 

лабораторна работа с индивидуални задачи, разработени в екип.  

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра. 

 


