
 

Код: 30.51              Дисциплина: КОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖНИ СРЕДИ 

 

Семестър: I  ЕCST кредити: 5,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

ас. д-р инж. Хр. Андреева, кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-860, е-mail: hristinaandreeva@abv.bg 

 

Анотация: Дисциплината „Компютърни приложни среди“ има за цел да се развият основни 

знания и умения за въвеждане и обработка на текстови, числови и графични данни 

посредством работа с текстообработващи системи, електронни таблици и графични системи. 

 

Съдържание на дисциплината: Курсът включва усвояване на знания за използването на 

основните възможности на текстообработващите системи. Разглежда се технологията на 

създаване на електронни таблици. Включва знания за използване на вградени функции при 

създаване на формули, създава умения за използване на таблица като база данни. 

Студентите се научават да създават основните типове блокови схеми, както и основни  

растерни обработки върху различни файлови формати. Програмиране в приложна среда 

Matlab за изпълнение на изчислителни процедури и графични представяния на резултати.  

 

Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с „Програмиране и използване 

на компютри“ и изходни връзки с учебните дисциплини „Проект по Програмиране в Интернет 

среда“, „Проект по Програмируеми логически контролери“, „Проект по Обработка на образи и 

техническо зрение“ и др. 

 

Технология  на  преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове и примери. 

Практическите занятия се водят в компютърни зали. По време на семестъра знанията на 

студентите се проверяват чрез поставяне на индивидуални задачи и контрол за 

изпълнението им. (Оценката се формира като средно аритметично от оценките на 

въпросите и задачите разработени на изпита.) 

mailto:hristinaandreeva@abv.bg


Код: 23.34               Дисциплина: ПРОГРАМИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

КОМПЮТРИ 

 

Семестър: I  ЕCST кредити: 5,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор:  

доц.  д-р инж. Б. Миленков; кат. “Компютърни системи и технологии”; 

тел. 603 606; E-mail: bhristov@uft-plovdiv.bg; bmilenkov67@gmail.com 

 

Анотация: Курсът на обучение по „Програмиране и използване на компютри” се стреми да 

даде на студентите комплекс от теоретични знания по основните понятия и категории в 

съвременната информатика и изчислителна техника, да изгради у тях практически умения 

при използване на апаратното и програмно осигуряване на компютъра, да развие 

алгоритмичен начин на мислене чрез изучаване на език за програмиране. 

 

Съдържание на дисциплината: Преобразуване на цели числа в различни бройни системи, 

видове алгоритми и начини за тяхното представяне. Технологията на програмиране е 

съчетана с овладяване на алгоритмичния език Borland C++. Примерите в практическите 

занятия целят не само изучаването на езика, но и реализацията на някои важни 

изчислителни методи с приложение в техниката. 

 

Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с дисциплините: „Висша 

математика” I ч. и изходни връзки с дисциплините „Компютърни приложни среди”, 

„Програмни езици” и частично „Бази от данни”. 

 

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове. Практическите 

занятия се водят в компютърна зала. По време на семестъра знанията на студентите се 

проверяват чрез контролни работи и контрол за изпълнение на поставените задачи. 

(Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и 

текущия контрол през семестъра.) 



Код: 30.09                 Дисциплина: БАЗИ ДАННИ 

 

Семестър: VII  ЕCST кредити: 6,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор:  

доц. д-р инж. Б. Миленков; кат. “Компютърни системи и технологии”; 

тел. 603 606; E-mail: bhristov@uft-plovdiv.bg; bmilenkov67@gmail.com  

 

Анотация: Целта на курса 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. Получените знания и умения могат да бъдат използвани за 

конкретни разработки, проектиране, изграждане и управление на системи с бази от данни. 

 

Съдържание на дисциплината: структуриране на информацията и методите за ефективно 

търсене и манипулиране. Дадени са някои основни теоретични постановки, определящи 

алгоритмизацията и програмно-логическия апарат за манипулиране на структури от данни. 

Представени са съвременни концепции за изграждането на бази от данни, основани на 

същностно-релационния подход. Разгледани са йерархичния подход, мрежовия подход 

релационния подход за изграждане на бази от данни и СУБД. Представено и новото 

направление в тази област – обектно-ориентирания подход за изграждане и управление на 

бази от данни. 

 

Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са курсовете по 

„Програмиране и използване на компютри”, „Операционни системи”, „Компютърни мрежи“ 

и „Синтез и анализ на алгоритми”. Дисциплината дава база на следващите дисциплини: 

„Обработка на образи и техническо зрение”, „Интернет-технологии” и др. 

 

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с примери. Упражненията се 

провеждат в компютърни зали. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват 

чрез периодичен тестов контрол. (Оценката е средно аритметична от оценките на задача 

и теория.) 



Код: 30.56               Дисциплина: ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

 

Семестър: VIII  ЕCST кредити: 4,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 5 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 5 

Курсов проект - - 

 

Лектор:  
доц. д-р инж. Б. Миленков; кат. “Компютърни системи и технологии”;  

тел.603-606; E-mail: bhristov@uft-plovdiv.bg; bmilenkov67@gmail.com 

 

Анотация: Дисциплината има за цел задълбочаване на знанията и уменията на студентите в 

областта на Интернет-технологиите, като основа за информационно осигуряване на 

изследователската работа и бизнес контакти. В програмата е включено разглеждане 

характеристиките и особеностите на различни модели бизнес-мрежи, както и стратегии за 

тяхното изграждане. 

 

Съдържание на дисциплината: Интернет-технологии: глобална мрежа INTERNET, 

електронна поща, машини за търсене на информация, мултимедийни технологии, създаване 

на Уеб-страници, локални мрежи тип ИНТЕРНЕТ, бизнес-мрежи: цифров капитал, модели 

на бизнес-мрежи, стратегии за бизнес-мрежи. 

 

Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с „Организация на 

компютъра”, „Бази от данни”, „Компютърни мрежи” и др. Дисциплината дава база за 

разработка на дипломната работа. 

 

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с практически примери от 

университетската мрежа. Практическите занятия се водят в компютърни зали. По време на 

семестъра знанията на студентите се проверяват чрез текущ контрол (Оценяването по 

дисциплината се формира въз основа на оценката от двата теоретични въпроса и 

тяхната защита). 

  



 

Код: 30.10               Дисциплина: КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 

 

Семестър: VIІ ЕCST кредити: 6,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

д-р инж. Я. Картелов,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-860, е-mail: kartelov@uft-plovdiv.bg  

 

Анотация: Дисциплината „Компютърни мрежи” има за цел запознаване на студентите с 

основните понятия, мрежови стандарти, мрежови технологии и тенденции за развитие в 

областта на компютърните мрежи. 
 
Съдържание на дисциплината: Дисциплината представя проблемите свързани с 

проектиране, изграждане и използване на компютърните мрежи и принципите на 

функционирането им. Учебното съдържание е структурирано в съответствие с нивата на 7-

слойния еталонен модел на ISO за взаимодействие на отворени системи (ISO OSI), 

съпоставен в паралел с TCP/IP протоколния стек на Интернет. В практическите упражнения 

се анализират и изследват възможностите, работата, приложението, реализацията, типовото 

инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства и системи, избора на мрежови 

решения и компоненти. 
 
Входни и изходни връзки: Дисциплината има входно-изходни връзки с „Анализ и синтез на 

логически схеми”, „Цифрова схемотехника”, „Компютърна периферия”, „Операционни 

системи”, “Компютърни архитектури”, “Микропроцесорна техника”, “Организация на 

компютъра” и др. 

 
 
Технология  на  преподаване:  Лекциите  се  онагледяват  със  слайдове.  Практическите 

занятия се водят в компютърна зала. По време на семестъра знанията на студентите се 

проверяват чрез контролни работи и контрол на изпълнението на поставените задачи. 

(Формирането на общата оценка се извършва въз основа на точките събрани от изпитния 

тест, от текущ контрол през семестъра и разработка на тема.) 

 

 



Код: 30.08              Дисциплина: ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

Семестър: VI стар УП (V нов УП) ЕCST кредити: 6,5 (5,0 нов 

УП) 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

д-р инж. Я. Картелов,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-860, е-mail: kartelov@uft-plovdiv.bg  

 

Анотация: Дисциплината „Операционни системи” има за цел запознаване на студентите с 

теоретичните и практическите аспекти на организацията, структурата и използването на 

операционните системи (ОС). 

 

Съдържание на дисциплината: Дисциплината представя аспекти в историческото развитие 

и етапите в създаването на операционни системи (ОС), както и  запознаване с дизайна и 

вътрешни механизми при функционирането на съвременни ОС.  Прави се сравнителен 

анализ на основните компоненти на различни типове ОС. Разглеждат се интерфейсите на 

ниво команден език при използването на многопотребителски-многозначни ОС. Материалът 

се илюстрира с примери от различни съвремени ОС. 
 
Входни и изходни връзки: Дисциплината има входно-изходни връзки с „Синтез и анализ на 

алгоритми”, „Компютърна периферия”, “Компютърни архитектури”, „Компютърни мрежи”,  

„Микропроцесорна техника”, „Бази от данни”, „Организация на компютъра” и др. 

 

Технология  на  преподаване:  Лекциите  се  онагледяват  със  слайдове.  Практическите 

занятия се водят в компютърна зала. По време на семестъра знанията на студентите се 

проверяват чрез контролни работи и контрол на изпълнението на поставените задачи. 

(Формирането на общата оценка се извършва въз основа на точките събрани от изпитния 

тест, от текущ контрол през семестъра и разработка на тема.) 

 



Код: 30.18              Дисциплина: ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА И 

ДИЗАЙН 

 

Семестър: V  ЕCST кредити: 6,5 (5,0 по нов 

план) 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Гл. ас. д-р инж. Д. Вълчев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-860, е-mail: d_valchev@uft-plovdiv.bg 

 

Анотация: Дисциплината “Основи на компютърната графика и дизайн” има за цел да 

запознае студентите с основите на векторната и растерната компютърна графика. Разглеждат 

се геометрични преобразувания във векторната графика и обработка на изображения в 

растерната графика. Практическите занятия изграждат умения за работа с различни 

програмни продукти за векторна и растерна графика. Приложният характер на дисциплината 

е свързан с нейната насоченост към графич ния дизайн. 
 
Съдържание на дисциплината: Разглеждат се алгебричните основи на мащабируемата 

векторна графика, както и алгоритмичните основи на дискретната растерна графика. 

Анализират се съвременни апаратни и програмни платформи с приложение в двата типа 

графика. 
 
Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с дисциплините “Висша 

математика”, “Сигнали и системи” и изходни връзки с дисциплините “Компютърна 

периферия”, “Обработка на образи и техническо зрение”. 
 
Технология  на  преподаване: Лекциите се провеждат с презентации на съществени 

елементи от материала, които се предоставят на студентите в края на курса. Упражненията се 

осъществяват в компютърни зали със съответните програмни продукти. Занятията се водят 

на български и английски езици. По време на семестъра знанията на студентите се 

проверяват чрез контролни работи. 

(Оценяването по дисциплината се извършва чрез текущ контрол) 

mailto:d_valchev@uft-plovdiv.bg


Код: 30.05              Дисциплина: ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА 

 

Семестър: V  ЕCST кредити: 6,5 (5,0 по нов 

план) 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Гл. ас. д-р инж. Д. Вълчев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-860, е-mail: d_valchev@uft-plovdiv.bg 

 

Анотация: Дисциплината “Организация на компютъра” има за цел да запознае студентите с 

аритметичните и алгоритмични основи на компютърната техника, като особено внимание се 

отделя на устройството и начина на работа на процесора. Практическите занятия изграждат 

умения за работа с разнообразни операционни блокове и са базирани на техни програмни 

модели. Приложният характер на дисциплината е свързан с възможностите на студентите 

сами да разграничават различните типове организация на компютъра. 
 
Съдържание на дисциплината: Разглеждат се аритметичните основи на цифровите 

компютри. Подробно се представя структурата и начинът на действие на аритметико-

логическото устройство, управляващото устройство, регистровата, свръх-оперативната и 

оперативната памет и системата за прекъсване на процесора. Анализират се актуални RISC и 

CISC/RISC процесори. 
 
Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с “Анализ и синтез на 

логически схеми”, “Цифрова схемотехника”, “Микропроцесорна техника” и изходни връзки 

с дисциплините: “Компютърна периферия”, “Компютърни архитектури”. 
 
Технология  на  преподаване: Лекциите се провеждат с презентации на съществени 

елементи от материала, които се предоставят на студентите в края на курса. Упражненията се 

осъществяват в компютърни зали и се онагледяват със симулационни програми. Занятията се 

водят на български и английски езици. По време на семестъра знанията на студентите се 

проверяват чрез контролни работи. 

(Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения тест и 

текущия контрол) 

mailto:d_valchev@uft-plovdiv.bg


 

Код: 30.11              Дисциплина: КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ 

 

Семестър: VII  ЕCST кредити: 4,0 (6,0 по нов 

план) 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Гл. ас. д-р инж. Д. Вълчев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-860, е-mail: d_valchev@uft-plovdiv.bg 

 

Анотация: Целта на дисциплината “Компютърни архитектури” е запознаване с основните 

архитектурни принципи и методи за повишаване на бързодействието на компютърните 

системи. 
 
Съдържание на дисциплината: Студентите придобиват знания за основния Фон-Нойманов 

архитектурен модел на компютър, като се анализират и съвременни подходи. Представят се 

методите за виртуална организация на паметта, пряк достъп до паметта, вътрешно 

магистрална организация и т.н. Част от материала засяга архитектурните особености, 

представени на ниво асемблерен език. Разглеждат се RISC архитектури и паралелни 

компютърни системи. Включени са и въпроси за архитектурни методи за постигане на 

отказоустойчивост. 
 
Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с "Анализ и синтез на 

логически схеми", "Цифрова схемотехника", "Компютърна периферия", "Организация на 

компютъра", "Микропроцесорна техника". Дисциплината дава база на следващата 

дисциплина “Суперкомпютри”. 
 
Технология  на  преподаване: Лекциите се онагледяват с компютърни презентации. 

Упражненията се провеждат в компютърни зали. 

(Оценката по дисциплината се формира на базата на проведен изпит) 
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Код: 30.52              Дисциплина: ПРОГРАМИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ СРЕДА 

 

Семестър: V стар УП (VI нов УП) ЕCST кредити: 6,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни упражнения - - 

Практически упражнения 30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. Н. Катранджиев,  кат. „Компютърни системи и технологии“, 

тел. 603-456, е-mail: ned_uht@abv.bg 

 

Анотация: Учебната дисциплина „Програмиране в Интернет среда“ помага на студентите да 

получат основни знания за създаването на интернет страници. В курса основно е засегнато 

HTML, CSS и JavaScript програмиране.  
 
Съдържание на дисциплината: Разглеждат се  вмъкване и форматиране на текстова и 

графична информация, анимации, аудио и видео елементи, възможности за обратна връзка - 

форми за контакт, форматиране чрез стилове, условни оператори, цикъл, масив, обекти и 

събития. Лекциите се онагледяват с примери. 

 

Входни и изходни връзки: Учебното съдържание на дисциплината има входящи връзки с 

дисциплините „Програмиране и използване на компютри“, „Компютърни приложни среди“, 

„Програмни езици“, „Основи на компютърната графика и дизайн“ и др. и изходящи връзки с 

учебни дисциплини като „Проект по програмиране в интернет среда“, „Интернет-

технологии“, „Компютърни мрежи“ и др. 
 
Технология  на  преподаване:  По време на упражненията всеки студент практически 

реализира на компютър предадените и усвоени до момента знания във функционираща 

мини-уеб страница. След успешното завършване на курсът студентите трябва да 

представят краен вариант на функциониращ индивидуален интернет сайт, представляващ 

обобщение на наученият по курса материал. Този сайт ще им бъде полезен като 

самоучител при създаването на бъдещи интернет страници. 



 

Код: 30.01                Дисциплина: ПРОГРАМНИ ЕЗИЦИ 

 

Семестър: II  ЕCST кредити: 4,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни упражнения - - 

Практически упражнения 30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. Н. Катранджиев,  кат. „Компютърни системи и технологии“, 

тел. 603-456, е-mail: ned_uht@abv.bg 

 

Анотация: Учебната дисциплина „Програмни езици“ има за цел студентите да получат 

систематични знания по езици за програмиране. Студентите получават базови умения при 

използване на програмни езици, като се акцентира основно на езиците C и C++.  
 
Съдържание на дисциплината: В началото на курса се разглеждат, видовете данни, 

типовете им и тяхното вътрешно представяне. След това се изучават езиковите средства за 

деклариране на данни, видовете изрази, управляващите структури, цикли, функции и др. 

 

Входни и изходни връзки: Учебното съдържание има входящи връзки с дисциплините 

„Програмиране и използване на компютри“, „Компютърни приложни среди“ и др. и изходящи 

връзки с учебни дисциплини като „Програмиране в интернет среда“, „Проект по 

програмиране в интернет среда“, „Обектно-ориентирано програмиране“, „Синтез и анализ на 

алгоритми“, Вградени микропроцесори „Интернет технологии и бизнес мрежи“ и др. 
 
Технология  на  преподаване:  Упражненията по дисциплината се провеждат в 

компютърни зали, а лекционният курс е богато онагледен с конкретни примери по всяка 

тема, заложена в учебната програма. Изпита е тестови. Последната седмица от 

академичния курс по време на лекциите студентите правят пробен изпитен тест, за да са 

наясно с формата на изпита, да проверят своята текуща подготовка и да наблегнат върху 

отстраняване на установени пропуски в знания и компетентности. Същата седмица по 

време на упражненията студентите разработват индивидуална програма на компютър, 

която се оценява и се взима под внимание при формиране на крайната оценка. 



 

Код: 30.53              Дисциплина: ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ СРЕДА 

 

Семестър: VI стар УП (VII нов УП)  ЕCST кредити: 3,0 

Форма за проверка на знанията: събеседване Вид на изпита: защира 

Методично ръководство: Катедра „Компютърни системи и технологии“, тел. 603-849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, факс 644-102 

 

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица 

Лекции - - 

Семинарни упражнения - - 

Практически упражнения   

Курсов проект 30 2 

 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. Н. Катранджиев,  кат. „Компютърни системи и технологии“, 

тел. 603-456, е-mail: ned_uht@abv.bg 

 

Анотация: Курсовият проект по Програмиране в Интернет среда има за цел студентите да 

затвърдят знанията си за създаване на Интернет страници. Освен по дисциплината 

„Програмиране в Интернет среда“, студентите затвърдяват знанията си и по дисциплините 

„Програмиране и използване на компютри“, „Компютърни приложни среди“, „Програмни 

езици“ и др. Студентите придобиват умения за самостоятелно цялостна работа, като създават 

краен продукт – Интернет страница. 

 

Входни и изходни връзки: Учебното съдържание на дисциплината има входящи връзки с 

дисциплините „Програмиране и използване на компютри“, „Компютърни приложни среди“, 

„Програмни езици“, „Основи на компютърната графика и дизайн“, Програмиране в интернет 

среда и др. и изходящи връзки с учебни дисциплини като „Интернет-технологии“, 

„Компютърни мрежи“ и др. 
 
Технология  на  оценяване:  Оценката се формира въз основа на качеството на 

изпълнение на проекта (създадената интернет страница като се отчита дизайна, 

сложността, описанието и начина на изпълнението ѝ) - 50%. Другите 50% от оценката се 

базират на умението на студента за аргументация при защита на проекта. 



 

Код: 30.19              Дисциплина: ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ 

 

Семестър: Vстар УП (VI нов УП)  ЕCST кредити: 6,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. Атанаска Босакова-Арденска,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-860, е-mail: a_bosakova@uft-plovdiv.bg 

 

Анотация: Дисциплината има за цел да въведе студентите в основите на обектно-

ориентираното програмиране, като подпомогне усвояването и развитието на практически 

умения за работа с езика за програмиране Java. След завършване на курса студентите са в 

състояние да създават програми на Java, като се възползват от предимствата на обектно-

ориентираното програмиране. 
 
Съдържание на дисциплината: Основи на Java: обща структура на програма (видове 

програми); динамични и статични масиви; текстови низове; файлове; функции. Класове и 

обекти: деклариране; наследяване и обхват; елементи на клас и тяхната видимост; 

статични, виртуални и динамични методи; абстрактни методи; изключения. 
 
Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са: “Програмиране и 

използване на компютри”, “Компютърни приложни среди“, “Операционни системи”, “Синтез 

и анализ на алгоритми". Изходната връзка за дисциплината са: “Бази от данни”, 

“Суперкомпютри”. Дисциплината дава база за разработка на дипломната работа. 
 
Технология  на  преподаване:  Лекциите се онагледяват с многобройни примерни 

програми. Упражненията се провеждат в компютърни зали. Използва се стандартен Java 

компилатор, който е безплатен и програмната среда NetBeans. (Оценяването по 

дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и разработването 

на програма по индивидуално задание.) 

 

 



Код: 30.06              Дисциплина: СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ 

 

Семестър: IV стар УП (V нов УП) ЕCST кредити: 7,0 (5,0 по нов 

план) 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. Атанаска Босакова-Арденска,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-860, е-mail: a_bosakova@uft-plovdiv.bg 

 

Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните алгоритми и 

структури от данни в структурното и обектно-ориентираното програмиране. Застъпени са 

методите за съставяне на алгоритми, тяхното приложение, както и анализ и сравнение на 

сложността и характеристиките им – време за изпълнение, необходима памет, точност. 

Алгоритмизацията и програмирането се базират на езика С/С++, което способствува да се 

затвърдят и развият знанията и уменията за програмиране. 
 
Съдържание на дисциплината: Съдържанието на курса е: алгоритми, оценка и сложност 

на алгоритми, структури от данни, алгоритми за сортиране, алгоритми за търсене, методи 

за разработване на алгоритми, евристични, вероятностни и генетични алгоритми, елементи 

от теорията на алгоритмите. 
 
Входни и изходни връзки: Дисциплината ”Синтез и анализ на алгоритми” се осигурява от 

дисциплините: “Програмиране и използване на компютри”, „Компютърни приложни среди“, 

“Програмни езици”, “Дискретни структури”. Изходната връзка за дисциплината са: “Бази от 

данни”, “Обектно-ориентирано програмиране”. 
 
Технология  на  преподаване:  Лекционният материал и практическите занятия 

осигуряват на бъдещите инженери познания за основните техники използувани при 

проектиране и разработване на програмни продукти. Използуваните при обучението 

примерни програмни реализации на алгоритми, структури данни и техники за решаване на 

задачи, създават практическа база в проектирането на компютърни системи за управление 

на сложни реални системи – технически, икономически, производствени. (Оценяването по 

дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и разработването 

на програма по индивидуално задание.) 



Код: 30.60              Дисциплина: СУПЕРКОМПЮТРИ 

 

Семестър: VIII  ЕCST кредити: 3,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. Атанаска Босакова-Арденска,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-860, е-mail: a_bosakova@uft-plovdiv.bg 

 

Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с архитектурите на 

високопроизводителните компютърни системи и тяхното приложение. Разглеждат се и 

основни принципи при реализирането на паралелни програми с цел ефективно използване на 

ресурсите на многопроцесорните системи. 
 
Съдържание на дисциплината: Проследява се развитието на принципите на конвейрна и 

векторна обработка, матрични и потокови процесори, мултипроцесорни структури, SIMD 

и  MIMD обработка, организация на изчислителния процес, разпределена и обща памет. 

Въвежда се класификация на суперкомпютрите, основана на изложените принципи. 

Внимание се отделя на системите за програмиране на високо-производителните 

компютърни системи като се разглеждат основните програмни технологии, използвани в 

суперкомпютрите. Изучават се и проблемите за оценка на производителността на 

суперкомпютрите като се използват съвременни техники за анализ и сравнение. 
 
Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са: “Компютърни 

архитектури”, “Синтез и анализ на алгоритми", "Операционни системи". Дисциплината дава 

база за разработка на дипломна работа. 
 
Технология  на  преподаване:  Лекциите се онагледяват с презентации. Лабораторните 

упражнения са организирани тематично в два раздела. В първия раздел се създават 

многониошкови програми и се решават някои класически проблеми свързани със 

синхронизацията и комуникацията между паралелни процеси. Във втория раздел се 

използва стандарта MPI и се реализират паралелни програми. (Окончателната оценка се 

формира на база оценките от изпита и текущия контрол. Предвижда се беседване със 

студента при окончателно оформяне на оценката.) 



Код: 30.02              Дисциплина: ДИСКРЕТНИ СТРУКТУРИ 

 

Семестър: III  ЕCST кредити: 7,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. Р. Габрова,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел.: 603-775, е-mail: rgabrova@yahoo.com 

 

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основните теоретични положения на 

дискретните структури, които са основни елементи на математически модели в различни 

области на дискретната математика, компютърните науки и информатиката. Целта на курса е 

да се придобият нови знания за апарата на дискретните структури, като дял от дискретната 

математика и тяхното приложение. Студентите развиват умението да мислят системно и да 

формализират поведението на реални дискретни системи. В курса се усвояват 

фундаменталните понятия, принципи и операции общи за цифровите системи и се поставят 

математическите основи за изучаването на изходните дисциплини. 
 
Съдържание на дисциплината: В лекционния курс са застъпени разделите: теория на 

множествата, комбинаторика, релации, дискретни функции, двоични функции, теория на 

графите, формални граматики и езици, теория на алгоритмите, абстрактни автомати и 

информационни структури. 
 

Входни и изходни връзки: Дисциплината “Дискретни структури” е връзка към 

дисциплините: “Анализ и синтез на логически схеми”, “Синтез и анализ на алгоритми”, 

“Компютърни архитектури”, “Компютърни мрежи”, „Бази данни“, “Операционни системи”, 

„Програмируеми логически контролери“. 

 

Технология  на  преподаване:  Лекциите се онагледяват със слайдове, PowerPoint 

презентации и симулационни програми в програмна среда Матлаб. Упражненията се 

провеждат в компютърни зали. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват 

чрез текущ контрол. Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от 

писмения изпит и текущия контрол през семестъра. 

 

mailto:rgabrova@yahoo.com


Код: 30.17              Дисциплина: ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ 

 

Семестър: VIII  ЕCST кредити: 4,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 3 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 3 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. Р. Габрова,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел.: 603-775, е-mail: rgabrova@yahoo.com 

 

Анотация: Учебната дисциплината “Цифрова обработка на сигнали” има за цел да даде 

основни познания по теоритичните основи на алгоритмите и системите за цифрова 

обработка на сигналите, като и техните приложения .  
 
Съдържание на дисциплината: В лекционния курс се разглеждат математическите основи 

и алгоритмите на цифровата обработка на сигнали – конволюция, корелация, статистически 

анализ на цифрови сигнали, преобразувания на цифрови сигнали и др. Разглеждат се и 

проложения на ЦОС, като спектрален анализ, филрация на цифрови сигнали и др. 
 
Входни и изходни връзки: Курсът има входящи връзки с дисциплини като “Сигнали и 

системи”, “Цифрови системи” и др. и изходящи връзки с дисциплини като “Компютърни 

интегрирани системи” и др. 

 

Технология  на  преподаване:  Лекциите се онагледяват със слайдове, PowerPoint 

презентации и симулационни програми в програмна среда Матлаб. Упражненията се 

провеждат в компютърни зали. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват 

чрез текущ контрол. Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от 

писмения изпит и текущия контрол през семестъра. 

 

mailto:rgabrova@yahoo.com


Код: 30.42              Дисциплина: СИГНАЛИ И СИСТЕМИ 

 

Семестър: III стар УП (V нов УП)  ЕCST кредити: 5,0 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

проф. д-р инж. А. Георгиев; кат. “Компютърни системи и технологии”; 

тел. 603 775, 603 693, е-mail:  asgeorg@yahoo.com 

 

Анотация: Дисциплината “Сигнали и системи” е една от първите учебни дисциплини, 

формираща теоретичната специализираща подготовка на студентите. Тя дава знания за 

класическите основи на теорията на информацията и кодирането, а също и за теорията на 

сигналите и информационно-съобщителните комуникационни системи. 
 
Съдържание на дисциплината: Учебната програма дава методологична база за 

изучаването на редица въпроси от микропроцесорната техника, основите на 

комуникациите, компютърните системи и мрежи, телекомуникациите и др. Студентите 

придобиват умения за използване на реални канали за пренасяне на информация от 

всякакъв вид. 
 
Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са: “Висша математика”, 

“Физика”, “Теоретична електротехника” и “Полупроводникови елементи”, а следващи 

обслужвани   дисциплини са: “Основи на цифровите системи”, “Компютърни  мрежи”, 

“Компютърна периферия”, “Компютърни интегрирани системи” и др. 
 
Технология на преподаване: При онагледяване на лекциите се използват съвременни 

мултимедийни технически средства. Упражненията се провеждат в компютърна зала, като 

всеки обучаем разполага с РС и решава индивидуално поставените от асистента задачи. 

Занятията се водят на български и английски език. По време на семестъра знанията на 

студентите се проверяват чрез контролни работи. (Оценяването по дисциплината се 

извършва като интегрална оценка от писмения изпит и текущия контрол през семестъра.) 

 

mailto:asgeorg@yahoo.com


Код: 30.45             Дисциплина: ЦИФРОВИ СИСТЕМИ 

 

Семестър: VI                                                                          ЕCST кредити: 5,0 

Форма за проверка на знанията: изпит                            Вид на изпита: писмен (тест) 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

проф. д-р инж. Л. Костадинова-Георгиева,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-775, е-mail: lenakostadinova@yahoo.com 

 

Анотация: Изложеният материал запознава с теоретичните методи за анализ и синтез на 

цифрови системи за управление, една значима област от приложението на съвременните 

компютърни технологии. Включени са примери решени в програмната среда Matlab. 
 
Съдържание на дисциплината: Разглежда се математичното описание на системите с 

дискретно време. Обсъждат се отворени и затворени импулсни системи. Представени са 

основните подходи за анализ на дискретни системи във времевата и честотната области и 

критериите за устойчивост. Въвеждат се принципите за синтез на цифрови системи за 

управление. 

 

Входни и изходни връзки: Дисциплината “Цифрови системи” се базира на познанията на 

студентите по дисциплините “Висша математика” „Сигнали и системи“ и „Компютърни 

приложни среди“, „Основи на цифровите системи“ и „Микропроцесорна техника“ и е 

стъпало към дисциплините “Цифрова обработка на сигнали” и “Компютърни интегрирани 

системи”, “Вградени микропроцесори”,  

съ„Програмируеми логически контролери“ 
 
Технология на преподаване: Преподаването на лекционния материал се осъществява с 

поддържане на непрекъсната обратна връзка със студентите  чрез дискусия по време на 

мултиледийната презентация. Практическите занятия се водят в компютърна зала. Знанията 

на студентите по време на семестъра се проверяват чрез тестов контрол, събеседване и 

обсъждане на практическите занятия и самостоятелно съставяне и оформяне на протокол за 

всяко изработено упражнение. Курсът се води на  български и английски езици. 

mailto:lenakostadinova@yahoo.com


Код: 30.03             Дисциплина: ОСНОВИ НА ЦИФРОВИТЕ СИСТЕМИ 

Семестър: V  ЕCST кредити: 5,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен (тест) 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

проф. д-р инж. Л. Костадинова-Георгиева,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-775, е-mail: lenakostadinova@yahoo.com 

 

Анотация: Дисциплината запознава с теоретичния фундамент на системите за управление, в 

това число и на цифровите, които са една значима област от приложението на съвременните 

компютърни технологии. В обучаемите се формира теоретична база за решаване на проблеми, 

свързани с анализ и синтез на съвременните системи за управление. 
 
Съдържание на дисциплината: Разглежда се математичното описание на системите за 

управление, необходимо за виртуален анализ във времевата и честотна области. Обсъждат 

се проблемите, свързани с проверка и осигуряване на устойчивост на системите за 

управление. Представени са и основни методи за синтез на системи за управление.  
 
Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с дисциплините: “Висша 

математика” „Сигнали и системи“ и „Компютърни приложни среди“ и изходни връзки с 

дисциплините “Цифрови системи”, “Цифрова обработка на сигнали” и “ Компютърни 

интегрирани системи”. 
 
Технология на преподаване: Лекциите се представят с мултимедийна презентация. 

Практическите занятия се водят в компютърна зала. По време на семестъра студентите 

работят върху индивидуални задачи и представят отчет за изпълнението им във вид на 

протокол. Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения 

изпит и текущия контрол през семестъра. 

 

mailto:lenakostadinova@yahoo.com


Код: 30.46  Дисциплина: КОМПЮТЪРНИ ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ 

 

Семестър: VIII  ЕCST кредити: 4,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 3 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 3 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

проф. д-р инж. А. Георгиев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-693, е-mail: asgeorg@yahoo.com 

 

Анотация: Дисциплината включва изучаването на елементи от теорията на големите 

системи с йерархични сложни системи за управление, компютърните интегрирани системи 

за управление на предприятия, производства и технологични процеси, както и практически 

въпроси на избора на различни видове осигуряване в тези системи и аспектите на 

взаимодействие между човека-оператор и техническите средства. 

 

Съдържание на дисциплината: Въведение в теорията на големите (сложни) системи; 

Анализ и синтез на структурата на сложните системи за управление; Моделиране и 

оптимизация на сложни производствени системи; Компютърни системи за управление 

(КСУ) на производствените единици и комплекси; Интегрирани компютърни системи за 

управление (КИСУ); Елементи от теорията на сигурността. 

 

Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са „Сигнали и системи“, 

„Обектно ориентирано програмиране“, „Основи на цифровите системи“ и „Цифрови 

системи“, а изходните връзки за дисциплината са „Обработка на образи и техническо 

зрение КП“, и „Дипломен проект“.  

 

Технология на преподаване: Част от лекциите и практическите занятия се провеждат 

чрез изнесено обучение във фирми-партньори с внедрени съвременни интегрирани 

компютърни системи. На базата на теоретичния материал, практическите упражнения и 

проучване в Интернет, студентите разработват реферат върху индивидуална тема, който 

защитават. 

mailto:asgeorg@yahoo.com


Код: 30.12                                             Дисциплина: ОБРАБОТКА НА ОБРАЗИ И    

     ТЕХНИЧЕСКО ЗРЕНИЕ  

 

Семестър: VII        ЕCST кредити: 4.5 

Форма за проверка на знанията: изпит                           Вид на изпита: писмен(тест)  

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 3 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 3 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

проф. д-р инж. А. Георгиев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-693, е-mail: asgeorg@yahoo.com 

 

Анотация: Дисциплината “Обработка на образи и техническо зрение” е една от последните 

учебни дисциплини, които имат за цел да формират разширения технически кръгозор на 

бъдещия компютърен инженер, чрез обвързване на тясната специализираща подготовка с 

нови знания от областта на оптоелектрониката , теорията на  цвета, теорията  на  

разпознаване на образи и анализа на сцени, системите за техническо зрение. 

 

Съдържание на дисциплината: Основните знания по учебната дисциплина обучаемите 

получават чрез лекции, разпределени в осем базови теми, включващи: основни понятия, 

класификация и структура на системите за техническо (машинно) зрение (СТ/МЗ), 

физически основи на техническото зрение, предварителна обработка на изображенията, 

анализ на цветни изображения, избор на признаци, методи за разпознаване на образи и др. 

 

Входни и изходни връзки: Учебната дисциплина има входни връзки с такива предходни 

дисциплини, като “Физика”, “Електрически измервания”, “Сигнали и системи”, 

“Компютърни приложни среди”, и „Обектно ориентирано програмиране“. Изходните връзки 

са с „КП по Обработка на образи и техническо зрение“ и с „Дипломен проект“.  

 

Технология на преподаване: Лекционният материал се представя чрез презентации и 

предварително раздадени печатни материали на студентите. Упражненията се провеждат в 

компютърни зали. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестов 

контрол. Оценката се формира на базата на проведения изпитен тест и текущия контрол. 

mailto:asgeorg@yahoo.com


Код: 30.13      Дисциплина: ОБРАБОТКА НА ОБРАЗИ И  

ТЕХНИЧЕСКО ЗРЕНИЕ КП 

Семестър: VIII ЕCST кредити: 2.0 

Форма за проверка на знанията: защита на проект          Вид на изпита: събеседване  

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции - - 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
- - 

Курсов проект 30 3 

 

Лектор: 

проф. д-р инж. Л. Костадинова-Георгиева,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-775, е-mail: lenakostadinova@yahoo.com 

 

Анотация: Курсовият проект по Обработка на образи и техническо зрение има за цел да 

постави пред студентите реална инженерна ситуация, в която е необходимо да се обединят 

знанията както по ООТЗ така и по много от изучаваните до този момент дисциплини. 

Студентите придобиват умения да решават самостоятелно цялостна инженерна задача в 

областта на обработката на образи и техническото зрение с приложение на методите, 

разгледани в лекционния курс. 

 

Съдържание на дисциплината: В курсовия проект са включени вероятностни методи за 

разпознаване на образи: Метод на Бейс, Последователен анализ на Валд и Максимално 

правдоподобие. Застъпени са и методите на статистическите решения с оценка на риска. 

 

Входни и изходни връзки: КП по Обработка на образи и техническо зрение са базира на 

предходни дисциплини, като “Физика”, “Електрически измервания”, “Сигнали и системи”, 

“Компютърни приложни среди”, „Обектно ориентирано програмиране“ и „Обработка на 

образи и техническо зрение“. Изходната връзка е с „Дипломен проект“.  

 

Технология на преподаване: Студентите получават самостоятелни задачи за разработване 

на класификатор по определен метод на базата на зададена обучаваща извадка. 

Разработеният класификатор се тества върху зададена от ръководителя контролна извадка. 
Проекта се защитава чрез събеседване. 

 

mailto:lenakostadinova@yahoo.com


Код: 30.04     Дисциплина: АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ 

 

Семестър: IV  ЕCST кредити: 7,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: тест 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 
 

Лектор: 

доц. д-р инж. Н. Шопов,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-775, е-mail: nikshop@abv.bg 
 

Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните елементи от 

теорията на логическия синтез и анализ. Застъпени са раздели като: теория на логическите 

функции, оптимален синтез на комбинационни логически схеми, анализ на комбинационни 

логически схеми, крайни автомати с памет - синтез и анализ, микропрограмни автомати. 

 

Съдържание на дисциплината: Логически сигнали, елементи, схеми и функции, форми на 

представяне и минимизация на логическите функции, синтез на схеми с непълни функции, 

синтез на многоизходни комбинационни схеми, синтез при ограничен брой на входовете и 

при ограничен товар, синтез на комбинационни логически схеми с типови логически 

елементи, статичен и динамичен анализ, логически схеми с обратна връзка, елементи 

"памет", анализ и синтез на крайни автомати и др. 

 

Входни и изходни връзки: Дисциплината „Анализ и синтез на логически схеми” има входни 

връзки с дисциплините: “Дискретни структури”, “Програмиране и използване на компютри” 

и изходни връзки с „Цифрова схемотехника”, „Основи на микропроцесорната техника” и 

„Компютърни архитектури”. 

 

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове. Практическите занятия 

се провеждат в компютърни зали. Използуват се компютърни програми за проектиране и 

симулиране и лабораторни стендове. (Оценката е комплексна на база от проведените през 

семестъра текущи тестове и тестът от изпита). 

mailto:nikshop@abv.bg


Код: 30.07       Дисциплина: КОМПЮТЪРНА ПЕРИФЕРИЯ 

 

Семестър: VI  ЕCST кредити: 6,0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: тест 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 
 

Лектор:  

доц. д-р инж. Н. Шопов, кат.“Компютърни системи и технологии”, тел. 603-775,  

е-mail: nikshop@abv.bg 
 

Анотация: Целта на дисциплината е да задълбочи знанията на студентите по организацията 

на входа и изхода на данните и външното им запомняне в компютърните системи. Тя трябва 

да даде и нови знания по: принципите на действие, конструкцията и организацията на 

устройствата от компютърната периферия, видове интерфейси, носителите на информация и 

техните технически характеристики, както и с включването на различните периферни 

устройства в компютърните системи  и програмното им обслужване от операционните 

системи и специализиран софтуер. Студентите придобиват умения с приложение в 

инженерната практика. 
 

Съдържание на дисциплината: Компютърни системи (КС). Обработка на информацията в 

КС, процеси. Носители на информация - сигнали и регистриращи среди. Архитектура на 

компютърната периферия. Управление на периферните устройства. Интерфейси в 

компютърната система. Интерфейсни протоколи за предаване на данните: синхронен, 

асинхронен, сериен, паралелен, еднопосочен, двупосочен, мултиплексен. Периферни 

устройства за въвеждане на данни. Периферни устройства за извеждане на данни. Видове 

принтери. Периферни устройства за индициращо извеждане на данни. Видове индикатори 

(дисплеи). Монитори. Общи характеристики, физически принципи и видове запомнящи 

устройства (ЗУ). Оптични запомнящи устройства. 
 

Входни и изходни връзки: Дисциплината ползва входни връзки с курсовете по “Сигнали и 

системи”, “Програмиране и използване на компютри”, “Микропроцесорна техника”, 

“Организация на компютъра”, “Операционни системи” и изходни връзки с “Компютърни 

мрежи”, “Компютърни архитектури” и др. 

 

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със слайдове. Практическите занятия 

се провеждат в компютърни зали. Използуват се компютърни програми за диагностика и 

симулиране и лабораторни стендове. (Оценката е комплексна на база от проведения през 

семестъра текущ контрол и тестът от изпита). 

mailto:nikshop@abv.bg


  Код  25.16 Дисциплина: ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА 
 

Семестър -ІV ЕCST кредити – 4,0 
 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен 
 

Методично ръководство: Катедра “Електротехника и електроника”, тел. 603-803 
 

Факултет -Технически, тел.643-126 
 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 
 

 

Лектори: 

Доц. д-р .М.Динкова;  кат. Електротехника и електроника; тел. 603-835, 

Е-mail:  mg_dinkova@yahoo.com ,  dinkova@inelbg.com 
 

Анотация: Целта на курса  е студентите да придобият теоретични и практически знания и 

умения по общите принципи за проектиране и построяване на възли на изчислителните 

машини. Това ще даде възможност на бъдещите инженери по автоматика  и компютърни 

системи и технологии не само да използуват предимствата на цифровата схемотехника, но 

и творчески да развиват и създават нови средства за контрол и управление на 

технологичните процеси и др. 

 
Съдържание на дисциплината: Импулсни схеми и устройства, електронни ключове, 

двоични функции и преобразуване, логически елементи, комбинационни схеми, структури 

интегрални схеми използувани в изчислителната техника, проектиране на възли от 

изчислителните машини /регистри, дешифратори, броячи и др./. 

 
Входни и изходни връзки: Входни връзки: с учебните дисциплини “Теоретична 

електротехника”, “Полупроводникови елементи”, “Електрически измервания”. 

Изходни връзки: с учебните дисциплини “Микропроцесорна техника”, “Управление на 

роботи и машини-автомати”,  “Технически средства за автоматизация”. 

 
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с реални микросхеми и възли от 

изчислителната техника и табла. Практическите занятия се водят в лаборатория 219/ІV 

блок. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез устно, писмено и 

тестово изпитване. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка 

от двете контролни работи, представянето на практическите упражнения и от 

индивидуалната работа). 

mailto:mg_dinkova@yahoo.com
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  Код:   25.12 Дисциплина: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ 
 

 

Семестър- III ЕCST кредити- 4,0 
 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 
 

Методично ръководство: Катедра “Електротехника и електроника”, тел. 603-803. 
 

Факултет- Технически, тел. 643-126. 

 
Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 
Доц. д-р инж. И. Маслинков;  кат. “Електротехника и електроника”; тел. 603-803, 

Е-mail:  imm@uft-plov div.bg 
 

Анотация: Дисциплината ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ има за цел да даде на 

бъдещите   бакалаври   основните  знания  в  областта   на   електроизмервателната 

техника и да създаде у тях навици и умения при реални измервания на най-често 

срещаните в практиката електрически и магнитни величини. 
 

Съдържание на дисциплината: Курсът на подготовка обхваща следните по-важни 

въпроси: Общи въпроси на измерванията и основни свойства на средствата за 

измерване; Електромеханични, електрически, магнитни и електронни измервателни 

преобразуватели; Измерване на електрически ток, напрежение, мощност и енергия; 

Измерване на активно, индуктивно, капацитивно и пълно съпротивления; 

Измерване на индуктивност и капацитет; на качествен фактор и на ъгъл на загубите; 

Измерване на честота, време и ъгъл на фазово изместване; Измерване на магнитни 

поток, индукция и интензитет. 
 

Входни и изходни връзки: Входни връзки: “Висша математика”, “Физика”, 

“Материалознание” и “Теоретична електротехника”. Изходни връзки: с учебните 

дисциплини “Полупроводникова електроника” и “Импулсна и цифрова 

схемотехника”. 
 

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с разглобени 

електроизмервателни уреди, множество таблици, схеми, класификации и др. 

Практическите занятия се провеждат в специално обзаведена лаборатория. През 

семестъра се насърчава самостоятелната работа на студентите, като изготвяне на 

справки, реферати и доклади. По време на семестъра знанията на студентите се 

проверяват   чрез устно,   писмено или тестово   изпитване.   (Оценяването   по 

дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и от 

индивидуалната работа). 

mailto:imm@uft-plovdiv.bg


 

 

30.36 Дисциплина: ОСНОВИ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 
 

Семестър -VIІ ЕCST кредити 6.0 
 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 
 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 
Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор:  

проф. д-р инж. А. Георгиев; кат. “Компютърни системи и технологии”; 

тел. 603 775, 603 693; E-mail:  asgeorg@yahoo.com 
 

Анотация: Дисциплината “Основи на комуникациите” е една от учебните 

дисциплини, разширяващи специализиращата подготовка на студентите от 

специалността “Компютърни системи и технологии”. 

 
Съдържание на дисциплината: включва изучаването на елементи от класическата 

съобщителна техника, организацията на комуникационните канали по проводни, 

радио и радиорелейни линии, методите и техническите средства за комуникация на 

сигналите и мултиплексиране, методите за пренасяне на съобщенията в условията 

на смущения. Дисциплината дава базови знания на обучаемите за характеристиките 

и изискванията към каналите за пренасяне на сигналите в телефонни, телеграфни, 

радио и телевизионни комуникационни системи. 

 
Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са: “Висша 

математика”, “Сигналии системи” и др. 
 

Технология на преподаване: При онагледяване на лекциите се използват 

съвременни мултимедийни технически средства. Упражненията се провеждат в 

компютърна зала, като всеки обучаем разполага с РС. По време на семестъра 

знанията на студентите се проверяват чрез тестов контрол. (Оценката от изпита се 

оформя като средноаритметична от тестовия контрол и събеседването). 

mailto:asgeorg@yahoo.com


 

Код: 30.21       Дисциплина: УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СХЕМОТЕХНИКА 

 

Семестър: IV  ЕCST кредити: 2,0 

Форма за проверка на знанията: - Вид на изпита: - 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции - - 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
(60) 4 

Курсов проект - - 

 

Асистент:  

хон. ас. инж. А. Кансъзов; кат. “Компютърни системи и технологии”; 

тел. 603 849; E-mail:  akan@abv.bg 
 

Анотация: Учебната практика има за задача както да онагледи изучаваният учебен 

материал, така и да даде представа за практическата страна на инженерно- 

приложната дейност. 

 
Съдържание на дисциплината: типови електрозадвижвания, машини за обработка на 

пластмасови изделия, за дозиране, пакетиране, опаковане,  електрически 

трансформатори, регулиране  на фактора на мощността в промишлените 

предприятия посредством кондензаторни батерии, електрически машини и апарати, 

оразмеряване и конструиране на маломощни изправители, стабилизатори и 

електронни устройства, механични и пневматични елементи на автоматиката и др. 
 

Входни и изходни връзки: Дисциплината се базира на познанията на студентите по 

дисциплините: “Материалознание”, “Физика”, „Теоретична електротехника”. 

 
Технология на преподаване: Изучаването на основите на тематичните единици се 

осъществява чрез самостоятелна практическа работа в групи от 2-3 студенти и 

демонстрации от страна на преподавателя. Мястото на провеждане на занятията е в 

лабораториите на катедрата и по заводи в региона на Пловдив. 

mailto:akan@abv.bg


 

Код: 30.55      Дисциплина: УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ПРОЕКТИРАНЕ НА 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 

 

Семестър: VI  ЕCST кредити: 2,0 

Форма за проверка на знанията: - Вид на изпита: - 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”,  

тел. 603 775, 603 693, 603 849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, 643 126, факс 644 102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции - - 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
(60) 4 

Курсов проект - - 

 

Лектор:  

хон. ас. инж. А. Кансъзов;  кат. “Компютърни системи и технологии”; 

тел. 603 849; E-mail:  akan@abv.bg 
 

Анотация: Дисциплината дава възможност на студентите да получат практически 

умения за основните етапи при проектиране и реализация на електронни схеми и 

устройства и в частност микропроцесорни устройства. 

 
Съдържание на дисциплината: Обучението се базира на компютърни програми за 

проектиране и включва - работа с елементна база, изготвяне на принципна схема, 

симулация на схемна реализация, проектиране на печатна платка, като се разглежда 

реален микропроцесорен контролер. Предвидени са практически занимания за 

монтаж, съживяване и тестване на микропроцесорен контролер. 
 
 

Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с “Програмиране и 

използване на  компютри”,  “Полупроводникови елементи”, “Цифрова 

схемотехника”, “Теоретична електротехника”, “Микропроцесорна  техника”, 

и изходни  връзки  с  “Вградени  микропроцесори”, “Програмируеми логически 

контролери” и др. 

 
Технология на преподаване: Упражненията се провеждат в компютърни 

зали.Използват се компютърни програми за проектиране. Курсът завършва със 

самостоятелно  разработване  на  индивидуални  задания. Занятията  се  водят  на 

български  и английски езици. 

mailto:akan@abv.bg


 

  Код:   25.15 Дисциплина: ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ 
 
 

Семестър: IV ЕCST кредити: 4,0 
 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен 
 

Методично ръководство: Катедра “Електротехника и електроника”, тел. 603-803. 
 

Факултет- Технически, тел. 643-126. 

 
Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
15 2 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 
Доц. д-р инж. Д. Спиров;  кат. “Електротехника и електроника” ;  
тел. 603-883, 

 
Анотация: Целта на курса е студентите да изучат трудовите злополуки, 

производственото осветление, защитата от топлинно въздействие, шум, вибрации, 

ВЧ и СВЧ електромагнитни полета и електробезопасността, като особено 

внимание е отделено  на изучаването  на теоретичните основи и на 

техническите защитни мероприятия на електробезопасността. Те усвояват също 

методите за измерване на параметрите и придобиват практически умения за работа 

в областта на Техническата безопасност. 

 
Съдържание на дисциплината:  трудови злополуки, осветление, топлинно 

въздействие,  шум, вибрации, ВЧ и  СВЧ електромагнитни полета, 

електротравматизъм, първа долекарска помощ, явления при протичане на ток в 

земята, анализ на опасността на мрежите, изолация и контрол на изолацията, 

заземяване, зануляване, защитно изключване и изолиране, мълниезащита и др. 

 
Входни  и  изходни  връзки: Входни  връзки:  с  учебните  дисциплини  

“Физика”,“Материалознание”, “Теоретична електротехника” и “Електрически 

измервания”.  

 
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със снимки, диаграми и 

защитни средства. Практическите занятия се водят в лаб. 217/ IV блок. По време 

на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез устно, писмено или 

тестовоизпитване. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална 

оценка от писмения изпит, от упражненията и от индивидуалната работа). 



 

Код:   22.16 Дисциплина: ТЕХНИЧЕСКО ДОКУМЕНТИРАНЕ 
 
 

Семестър - I ЕCST кредити - 4,0 
 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен 
 

Методично ръководство: Катедра “Техническа механика и машинознание”, тел. 

638 - 775. 
 

Факултет - Технически, тел. 643-126. 

 
Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 15 3 

Семинарни 

упражнения 

  

Практически 

упражнения 

30 2 

Курсов проект   

 

Лектор: 

Гл. ас. д-р инж. И. Михайлов;  кат. “Техническа механика и машинознание”;  

тел. 603-829,  
 

Анотация: Дисциплината изучава методите за изобразяване на 

пространствени обекти върху една равнина и решава пространствени задачи 

за взаимното положение на тези обекти, като се ползуват изображенията им, 

както и основните правила за оформяне на машиностроителни чертежи. 
 

Съдържание на дисциплината: Проектиране на геометрични   обекти, 

допълнителни  проекционни  равнини,  изобразяване на   тела, взаимно 

пресичане на повърхнини, правила за изпълнение  и разполагане на 

изображенията върху чертежите, сечения, критерии за грапавост, точност на 

размерите, отклонение от формата и разположението на повърхнините и др. 

 
Входни  и  изходни  връзки: Входни  връзки:  с  учебните  дисциплини  “Физика”, 

“Машинознание”, “Висша математика”. 
Изходни връзки: с учебните дисциплини “Материалознание” и др. 

 

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със снимки, диаграми и 

чертежи. В   практическите занятия се изобразяват геометрични   обекти, се 

проектират детайли и се решават курсови задачи. По време на семестъра знанията 

на студентите се проверяват чрез устно, писмено или тестово изпитване. (Общата 

семестриална оценка се оформя като средна аритметична на оценките от 

защитата на курсовите задачи, от контролните работи и оценката за 

работата на студента през семестъра). 



 

Код: 30.43              Дисциплина: МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА  

 

Семестър: VI  ЕCST кредити: 5.0 

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”, тел. 603-849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, факс 644-102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 3 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. К. Колев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-656, е-mail: k_kolev@uft-plovdiv.bg  

 

Анотация: Дисциплината “Микропроцесорна техника” има за цел усвояване на знания, 

придобиване на умения и развитие на компетентности в областта на съвременните 

микропроцесорни системи. Дисциплината има засилен практико-приложен аспект и представя 

проблемите свързани с проектиране, изграждане и използване на съвременните 

микропроцесорни системи. Подчертано е единството между апаратната част (хардуер) и 

програмната част (софтуер). В практическите упражнения се анализират и изследват  

възможностите, работата, приложението, реализацията, конфигуриране на модулни компоненти 

и програмирането на микропроцесорни системи. Студентите получават задълбочени познания в 

сферата на микропроцесорни системи, които включват критично разбиране на теории и 

принципи.  
 
Съдържание на дисциплината: Микропроцесори, микроконтролери и микро-процесорни 

системи . Структура на микроконтролер. Програмен модел. Специални функционални регистри. 

Система инструкции-функционални групи. Инструкции за обмен на данни. Видове адресации.  

Инструкции за аритметични операции. Инструкции за логически операции. Инструкции за 

побитови операции. Инструкции за управление на програмата. Програмиране на 

микропроцесорни системи. Асемблер- особености и директиви. Анализиране и проследяване на 

програмни грешки. Прекъсване на работата на микропроцесора –механизъм, вектори, 

приоритети. Стек и стекови операции. Микропроцесорна таймерна система- особености, 

режими, програмиране. Реализиране на времезакъснения в микропроцесорните системи- 

програмно, апаратно. Реализиране на сериен интерфейс в микропроцесорните системи- 

характеристики, апаратни реализации. Въвеждане на цифрова информация в микропроцесорните 

системи. Клавиатури – особености, схемни и програмни решения. Извеждане на цифрова 

информация от микропроцесорните системи. Управление на светодиоди и 7-сегментни 



 

индикатори. Схемни и програмни решения за микропроцесорно управление на дисплей с течни 

кристали. Схемни и програмни решения за микропроцесорно управление на електродвигатели. 

Въвеждане и извеждане на аналогова информация в микропроцесорните системи Управление на 

аналогово-цифров преобразувател (АЦП) и цифрово-аналогов преобразувател (ЦАП). 

Комуникационни интерфейси (I2C, SPI, CAN). Реализиране на мрежова свързаност на 

микропроцесорни системи.  
 

Входни и изходни връзки: Дисциплината за специалност „Компютърни системи и технологии“, 

има входни връзки с “Анализ и синтез на логически схеми”, “Импулсна и цифрова схемотехника” 

и “Организация на компютъра”, а следващи обслужващи дисциплини са: “Вградени 

микропроцесори”, “Програмируеми  логически контролери” и др.  
 
Технология  на  преподаване:  Лекциите се онагледяват със слайдове. Практическите занятия се 

водят в компютърни зали оборудвани с развойни среди, китове и симулатори и са изцяло върху 

програмирането на програмния език Асемблер за конкретни задачи. Дисциплината се извежда на 

български и английски език. (Оценяването по дисциплината се определя от сумата от балове, 

които студентът е получил през семестъра (А) и изпитната оценка (B) в определена пропорция - 

35% (A) и 65% (B). Оценяването на знанията и уменията на студентите  има “натрупваща“  

функция, сумират се баловете оценки, получени в продължение на семестъра от всички 

дейности, поставени в рамките на изучавана дисциплина от учебния план.) 

 



 

Код: 30.15              Дисциплина: ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ   

 

Семестър: VII  ЕCST кредити: 4.0 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”, тел. 603-849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, факс 644-102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 3 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. К. Колев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-656, е-mail: k_kolev@uft-plovdiv.bg  

 

Анотация: Дисциплината “Програмируеми логически контролери” има за цел усвояване на 

знания, придобиване на умения и развитие на компетентности в областта на индустриалните 

компютърни системи. Дисциплината има засилен практико-приложен аспект и представя 

проблемите свързани с проектиране, изграждане и използуване на програмируеми логически 

контролери (PLC) за управление. Академичният курс позволява бъдещите инженери сами да 

прилагат и използват програмируеми логически контролери за управление на съвременни 

високотехнологични и ефективни технологични линии и производства. В практическите 

упражнения се анализират и изследват възможностите, работата, приложението, реализацията, 

типовото инсталиране, конфигуриране на модулни компоненти и програмирането на 

програмируеми логически контролери.  Студентите получават задълбочени познания в сферата 

на индустриалните компютърни системи, които включват критично разбиране на теории и 

принципи.  
 

Съдържание на дисциплината: Общи сведения за програмируемите логически контролери 

(PLC). Основни характеристики. Избор на PLC. Приложение. Архитектура на PLC. Апаратна 

реализация на програмируемите логически контролери. Основни входно-изходни сигнали и 

модули.  Схемна реализация на процесорни модули на PLC. Организация на паметта в PLC. 

Организация на входни-изходния обмен. Свързване на дискретни сензори и изпълнителни 

механизми към PLC. Релейни оператори в езика Ladder Diagram (LD). Реализиране на 

последователностни схеми (автомати) в програмируемите логически контролери – тригери. 

Оператори за таймери, броячи в езика LD. Примерни базови програмни решения с използване на 

таймери и броячи. Структурно проектиране на приложно програмно осигуряване за PLC по 

метода на циклограмите (чрез време диаграми). Проектиране на приложно програмно 



 

осигуряване за PLC на базата на блокови схеми на алгоритъма (flowchart). Проектиране на 

приложно програмно осигуряване за PLC на базата на диаграми на състоянията (state diagrams). 

Проектиране на приложно програмно осигуряване за PLC на базата на последователни 

функционални диаграми. Програмно осигуряване на програмируемите логически контролери. 

Езици за програмиране на програмируеми логически контролери и техните възможности. 

Стандарт IEC 61131. Проектиране на приложно програмно осигуряване за PLC чрез 

функционални блокови диаграми (FBD). Основни оператори в езика списък от инструкции (IL). 

Проектиране на приложно програмно осигуряване за PLC чрез езици със структуриран текст 

(ST). Основни оператори в ST. Проектиране на приложно програмно осигуряване за PLC чрез 

графични езици (SFC/Grafset). Основни оператори в SFC/Grafset. Обработка на аналогови 

сигнали с PLC. Човеко-машинен интерфейс (HMI). SCADA системи за компютърен контрол на 

технологични процеси. Индустриална комуникация с PLC. Протоколи и особености при 

реализация на различните видове индустриални компютърни мрежи.   
    
 

Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с “Анализ и синтез на логически 

схеми”, “Цифрова схемотехника”, “Микропроцесорна техника” и изходни връзки с дисциплините: 

“Компютърни архитектури” и др.  
 
Технология  на  преподаване:  Лекциите се онагледяват със слайдове, PowerPoint презентации и 

симулационни програми. Упражненията се провеждат в специализирана зала оборудвана с 

програмируеми логически контролери и съответно програмно осигуряване. Дисциплината се 

извежда на български и английски език. (Оценяването на знанията и уменията на студентите  

по дисциплината има “натрупваща“  функция, сумират се баловете оценки, получени в 

продължение на семестъра от всички дейности, поставени в рамките на изучавана дисциплина 

от учебния план. Така оценяването на знанията и уменията на студентите става не само 

компонент на кредитната система ECTS, но и осигурява качеството на учебния процес.  

Крайният резултат от оценяването се определя от сумата от балове А и В, които студентът е 

получил през семестъра компонента (А) за предадени есета и отчети и компонента (В) за две 

писмени контролни работи (текущи тестове) в определени пропорции - 35% за (А) и 65% за (В)) 

 



 

Код: 30.16              Дисциплина: КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ 

КОНТРОЛЕРИ  

 

Семестър: VIII  ЕCST кредити: 3.0 

Форма за проверка на знанията: курсов проект Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”, тел. 603-849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, факс 644-102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции - - 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
- - 

Курсов проект 30 3 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. К. Колев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-656, е-mail: k_kolev@uft-plovdiv.bg  

 

Анотация: Дисциплината “Курсов проект по програмируеми логически контролери” има за цел 

усвояване на знания, придобиване на умения и развитие на компетентности за разработване на 

инженерни проекти  в областта на индустриалните компютърни системи. Дисциплината има 

засилен практико- приложен аспект и представя проблемите свързани с проектиране, изграждане 

и използуване на програмируеми логически контролери (PLC) за управление на конкретни 

обекти. Академичният курс позволява бъдещите инженери сами да прилагат и използват 

програмируеми логически контролери за управление на съвременни високотехнологични и 

ефективни технологични линии и производства. В практическите упражнения се развиват 

методите за анализиране  и изследване възможностите, работата, приложението, реализацията, 

типовото инсталиране, конфигуриране на модулни компоненти и програмирането на 

програмируеми логически контролери. Всеки студент разработва проект спазвайки утвърдени 

стандарти  и инженерни методи за синтез и анализ.  
 

Съдържание на дисциплината: Анализиране на изходните данни на курсов проект.Начини за 

съставяне на обяснителна записка. Избор на апаратната (хардуерната) част на програмируемите 

логически контролери. Адресиране на разширяемите модули на PLC.Съставяне таблица на 

използваните променливи. Представяне на типово проектно решение за избор на апаратна 

конфигурация. Представяне на типово проектно решение за свързване и конфигуриране на 

дискретните входно-изходни модули на програми-руемите логически контролери към сензори и 

изпълнителни механизми. Съставяне на блокова схема на програмното осигуряване в зависимост 

от заданието. Избор на оптимален метод за проектиране на приложно програмно осигуряване за 

PLC в зависимост от обекта за управление, броя на входно-изходните променливи и връзките 



 

между тях на метод - метода на циклограмите ( време диаграми), блокови схеми на алгоритъма 

(flowchart), диаграми на състоянията (state diagrams) и последователни функционални диаграми. 

Представяне на проектно решение за съставяне на блокова схема на програмното осигуряване и 

реализация на методите за синтез и анализ за типов обект. Реализиране на различни методи за 

отделните задачи от курсовият проект на база усвоени типови решения чрез зададените програмни 

езици по стандарт IEC 61131. Синтезиране и анализ на блок структура на програми. Програмиране 

на реализираните алгоритми. Изготвяне на отчет в електронен вид. Симулиране на разработената 

система и проверка на работоспособността и. Изработване на спецификация на използваните 

елементи и оформяне на документацията на CAD и офис системи. Предаване на проекта в готов 

вид. Защита на проекта.     
 

Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с “Анализ и синтез на логически 

схеми”, “Цифрова схемотехника”, “Микропроцесорна техника”, „Програмируеми логически 

контролери” и изходни връзки с дисциплините: “Компютърни интегрирани системи” и др.  
 
Технология  на  преподаване:  Лекциите се онагледяват със слайдове, PowerPoint презентации и 

симулационни програми. Упражненията се провеждат в специализирана зала оборудвана с 

програмируеми логически контролери и съответно програмно осигуряване. Дисциплината се 

извежда на български и английски език. (Оценяването на знанията и уменията на студентите  

по дисциплината е на база защита на предадените курсови проекти. Необходимия минимум от 

знания за успешната защита  е познаването на основните хардуерни компоненти и програмни 

особености на PLC и способността студента да структурира и реализира правилно приложни 

инженерни решения с PLC. Защита на проекта е писмена, чрез поставяне на конкретни въпроси 

върху изпълнените задачи от курсовият проект) 

 



 

Код: 30.22              Дисциплина: КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ВГРАДЕНИ МИКРОПРОЦЕСОРИ  

 

Семестър: VIII ЕCST кредити: 3.0 

Форма за проверка на знанията: курсов проект Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”, тел. 603-849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, факс 644-102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции - - 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
- - 

Курсов проект 30 3 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. К. Колев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-656, е-mail: k_kolev@uft-plovdiv.bg  

 

Анотация: Дисциплината “Курсов проект по вградени микропроцесори” има за цел усвояване 

на знания, придобиване на умения и развитие на компетентности за разработване на инженерни 

проекти  в областта на вградените микропроцесорни системи. Дисциплината има засилен 

практико- приложен аспект и представя проблемите свързани с проектиране, изграждане и 

използване на вградените микропроцесори за решаване на типови проблеми по реализиране на 

вградени микропроцесорни системи. Академичният курс позволява бъдещите инженери сами да 

прилагат и използват вградените микропроцесори изграждане на микропроцесорни системи за 

управление на съвременни високотехнологични и ефективни технологични линии и 

производства. Всеки студент разработва проект спазвайки утвърдени стандарти  и инженерни 

методи за синтез и анализ. Студентите овладяват напреднали умения, които показват 

новаторство, необходими за решаване на сложни  проблеми в сферата на вградените 

микропроцесорни системи.  
 

Съдържание на дисциплината: Задаване на задания за курсов проект със срокове за изпълнение 

и защити. Запознаване със  целите на курсовия проект, етапите на реализация и средствата за 

разработването им. Запознаване с начини за съставяне на обяснителна записка. Изработване на 

функционална блокова схема. Анализ на изходните данни на  проекта. Разработване на 

функционалната спецификация. Литературно проучване по темата. Разработване на апаратната 

(хардуерната) част.   Синтез на схемата. Избор на елементи. Начертаване на схемата в CAD среда. 

Сваляне на техническите данни, характеристики и примерни приложения за използваните 

елементи от сайта на производителите. Изготвяне на отчет в електронен вид.  Съставяне на 

блокова схема на програмното осигуряване в зависимост от заданието. Избор на оптимален метод 

за проектиране на приложно програмно осигуряване. Синтезиране и анализ на блок структура на 



 

програми. Програмиране на реализираните алгоритми. Изготвяне на отчет в електронен вид. 

Симулиране на разработената система и проверка на работоспособността и. Тестване на 

разработените модули от проекта. Разпечатване на окончателните листинги на програмите. 

Изготвяне на отчет в електронен вид. Съставяне на обяснителната записка на проекта на база на 

изготвените отчети. Изработване на спецификация на използваните елементи и оформяне на 

документацията на CAD и офис системи. Изготвяне на презентация на проекта.   Предаване на 

проекта в завършен вид. Защита на проекта.     
 

Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с “Анализ и синтез на логически 

схеми”, “Цифрова схемотехника”, “Микропроцесорна техника”, „Вградени микропроцесори” и 

изходни връзки с дисциплините: “Компютърни интегрирани системи” и др.  
 
Технология  на  преподаване:  Лекциите се онагледяват със слайдове, PowerPoint презентации и 

симулационни програми. Упражненията се провеждат в специализирана зала оборудвана с 

вградени микропроцесорни ситеми и съответно програмно осигуряване. Дисциплината се извежда 

на български и английски език. (Оценяването на знанията и уменията на студентите  по 

дисциплината е на база защита на предадените курсови проекти. Необходимия минимум от 

знания за успешната защита  е познаването на основните хардуерни компоненти и  програмни 

особености на вградените микропроцесорни системи и способността студента да структурира 

и реализира правилно приложни инженерни решения с вградени микропроцесори. Защита на 

проекта е писмена, чрез поставяне на конкретни въпроси върху изпълнените задачи от 

курсовият проект) 

 



 

Код: 30.14              Дисциплина: ВГРАДЕНИ МИКРОПРОЦЕСОРИ  

 

Семестър: VII  ЕCST кредити: 4.0 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен 

Методично ръководство: Катедра “Компютърни системи и технологии”, тел. 603-849 

Факултет: Технически, тел. 603-699, факс 644-102 

 

Вид на 

обучението 

Общо часове Часове за седмица 

Лекции 30 2 

Семинарни 

упражнения 
- - 

Практически 

упражнения 
30 3 

Курсов проект - - 

 

Лектор: 

Доц. д-р инж. К. Колев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

тел. 603-656, е-mail: k_kolev@uft-plovdiv.bg  

 

Анотация: Дисциплината “Вградени микропроцесори” има за цел усвояване на знания, 

придобиване на умения и развитие на компетентности в областта на съвремените вградени 

микропроцесорни системи. Студентите изучават  основните принципи при вграждането на 

микроконтролери като универсално средство за реализиране на  разнообразни и специфични 

функции за различни микропроцесорни устройства. Дисциплината има подчертан практико - 

приложен характер и представя проблемите свързани с  проектиране, изграждане и използуване 

на съвремените вградени микропроцесорни системи. хардуера и софтуера при проектирането и 

вграждането на микроконтролери. В практическите упражнения се анализират и изследват 

възможностите, работата, приложението, реализацията, конфигуриране на модулни компоненти 

и програмирането на вградени микропроцесорни системи. Студентите получават задълбочени 

познания в сферата на вградените микропроцесорни системи, които включват критично 

разбиране на теории и принципи. 
 

Съдържание на дисциплината: Вградени микропроцесори. Общи понятия. Области на 

приложение. Перспективи за развитие. Видове микропроцесори за вградени системи. 

Универсални, специализирани и дефинирани от потребителя. Архитектура на типови вградени 

микропроцесори. Избор на вграден микропроцесор. Програмни езици за програмиране на 

вградени микропроцесори- видове, особености, възможности, сравнение. Embedded C - 

програмна структура, процесорни директиви, видове променливи, функции, структури, 

управление на паметта, условна компилация.  Обслужване на входно-изходни портове. 

Хардуерни и софтуерни особености. Обслужване на таймери - приложения. Обслужване на 

серийни интерфейси – приложения. Аналогови входове във вградените микропроцесори. Видове 

аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП). Обслужване на АЦП. Аналогови изходи във 



 

вградените микропроцесори. Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП). Широчинно 

модулирани (ШИМ) изходи. Обслужване на ЦАП. Обслужване на външни устройства за 

въвеждане на информация - бутони, клавиатури, енкодери, сензори и др.  Обслужване на 

външни устройства за извеждане на информация. Управление на релета, електродвигатели и др. 

Обслужване на индикатори и дисплеи. Мрежова свързаност на вградени микропроцесорни 

системи. Embedded Ethernet. Безжични протоколи-  Bluetooth, IEEE 802.11, IEEE 802.15. 

Моделиране на вградени микропроцесорни системи- езици, особености, ограничения. 

Операционни системи за вградени микропроцесори- системи за реално време, прекъсвания, 

приоритети, синхронизация. 
    
 

Входни и изходни връзки: Дисциплината има входни връзки с “Анализ и синтез на логически 

схеми”, “Цифрова схемотехника”, “Микропроцесорна техника” и изходни връзки с дисциплините: 

“Компютърни архитектури” и др.  
 
Технология  на  преподаване:  Лекциите се онагледяват със слайдове, PowerPoint презентации и 

симулационни програми. Практическите занятия се водят в компютърни зали оборудвани с 

развойни среди, китове и симулатори и са изцяло върху програмирането на вградени 

микропроцесори за конкретни задачи. Дисциплината се извежда на български и английски език. 

(Оценяването на знанията и уменията на студентите  по дисциплината има “натрупваща“  

функция, сумират се баловете оценки, получени в продължение на семестъра от всички 

дейности, поставени в рамките на изучавана дисциплина от учебния план. Така оценяването на 

знанията и уменията на студентите става не само компонент на кредитната система ECTS, 

но и осигурява качеството на учебния процес.  Крайният резултат от оценяването се определя 

от сумата от балове А и В, които студентът е получил през семестъра компонента (А) за 

предадени есета и отчети и компонента (В) за две писмени контролни работи (текущи тестове) 

в определени пропорции - 35% за (А) и 65% за (В)) 

 

 


