
 

Код: 30.32              Дисциплина: КОМБИНАТОРНИ АЛГОРИТМИ 

 

Семестър: I  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: 

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

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

 

Анотация: Изучаването от студентите на дисциплината “Комбинаторни алгоритми” има следните 

цели: да се изгради комплекс от теоретични познания за основните комбинаторни обекти и 

алгоритми. Да се придобият и овладеят практически знания, умения, инструменти и техники за 

успешното прилагане на комбинаторните алгоритми. 
 
Съдържание на дисциплината: Курсът е посветен на алгоритми за задачи от теория на графите 

(най-къс път в граф, обхождане на граф в дълбочина и ширина, определяне на свързани 

компоненти, цикли, Хамилтонов цикъл, Ойлеров цикъл, изоморфизъм на графи, групи, група 

автоморфизми на граф, класиращи алгоритми, изоморфно влагане и изоморфно пресичане на 

графи, потоци в граф и др.) и алгоритми за генериране на основните комбинаторни обекти 

(пермутации, комбинации, вариации, подмножества, разбивания). Разглеждат се още: сложност на 

алгоритъм, методи за съставяне на ефективни алгоритми и свързаните с тях структури от данни. 
 
Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са “Синтез и анализ на 

алгоритми”, “Дискретни структури”. 
 
Технология  на  преподаване: Лекции и лабораторните упражнения се провеждат с използване на 

демо-програми и се провеждат в компютърни зали. По време на семестъра знанията на студентите 

се проверяват чрез курсови задачи. Контролът на знанията се провежда при поставяне на 

конкретни задачи за решаване с компютър върху темите от упражненията. 

(Текущата оценка се определя на базата на въпроси от теорията и писмено решаване на задачи, 

както и от курсовите задачи) 

mailto:d_valchev@uft-plovdiv.bg


Код: 30.61              Дисциплина: КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ДИЗАЙН 

 

Семестър: I  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: Дисциплината ,,Компютърна графика и дизайн“ е една от учебните дисциплини, 

разширяващи специализиращата подготовка на студентите от специалността ,,Компютърни системи 

и технологии“. Тя има за цел да запознае студентите c основните принципи и методи за 

изграждането и функционирането на интерактивни компютърни графични системи и да даде 

познания, необходими за разработване на графични обекти и документи посредством компютър.  

 

Съдържание на дисциплината: Разглеждат се основните принципи и подходи за създаване на 

двумерни обекти и векторизирането на растерни обекти. Студентите се запознават с практическите 

аспекти, принципите на функциониране на разпространени програмни продукти за компютърна 

графика и придобиват практически умения за работа с тях. Разглеждат се основните подходи за 

обмяна на графични данни между различни програмни продукти. 

 

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

дисциплините: ,,Основи на компютърната графика“, ,,Висша математика“, ,,Компютърни мрежи“, 

,,Компютърно моделиране“, ,,Програмиране в интернет среда“ и изходящи връзки с учебни 

дисциплини като ,,Проект по Компютърна графика и дизайн“, ,,Проектиране и разработка на 

Windows базирани приложения“ и др. 
 
Технология  на  преподаване:  Лекционния материал е пряко свързан с упражненията. 

Студентите получават задачи за самостоятелно решаване. Всяка от задачите се оценява. 

Решенията се реализират на компютър с използването на подходящи за целта програми.  

Дисциплината завършва с изпит, с който се проверява степента на усвояване на материала. 

Крайната оценка се формира от изпита и от придобитите практически умения, доказани с 

представени задачи, реализирани с помощта на компютър по време на упражненията и 

извънаудиторната дейност. 



Код: 30.34      Дисциплина: ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (Приложни аспекти) 

 

Семестър: I  ЕCST кредити: 4,0 

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 формира теоретични познания в областта на разработката 

на интелигентни системи и усвояването на разнообразни практически умения, свързани с 

приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от направления на 

информатиката и информационните технологии. 

 

Съдържание на дисциплината: Основните теми в курса са следните: теоретични основи на 

изкуствения интелект, обработка и представяне на информация, планиране и търсене, машинно 

обучение и самообучение, извличане на информация, обработка на изображения и разпознаване на 

образи, невронни мрежи, приложни системи с изкуствен интелект (експертни системи, 

интелигентни системи за обучение) и др. 

 

Входни и изходни връзки: Дисциплината ползва връзки с курсовете по “Основи на сигналите и 

системите”, “Програмиране и използване на компютри”. 

 

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с комптърни презентации. Упражненията 

се провеждат в компютърни зали. (Оценката по дисциплината се формира като 

средноаритметична от изпита и от разработената по време на упражненията самостоятелна 

работа). 

mailto:nikshop@abv.bg


Код: 30.54     Дисциплина: КОМПЮТЪРНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Семестър: I  ЕCST кредити: 5,0 

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: Учебната дисциплина „Компютърни мултимедийни технологии” има за цел да да даде 

на студентите практически знания и формира умения за съвременните технологии за създаване на 

мулти- и хипермедийни приложения. Разглежда се спецификата, технологиите за реализация, 

средствата за създаване и файловите формати при мултимедийната информационна 

инфраструктура – текст, графика, анимация, звук, реч и видео. Студентите имат възможност да 

приложат на практика някои от наложилите се методи за проектиране на мултимедийни 

приложения.  
 

Съдържание на дисциплината: В учебното съдържание се разглеждат елементите на медийното 

въздействие, тяхната физическа природа и технология за достигане на цифров образ за всеки тип 

медия. Представят се характерните особености на медийния интерфейс, като полисетивно 

въздействие, повишаващо ефективността на процеса на възприемане в различни приложни 

качества – обучение, моделиране, виртуална реалност, симулиране и др. В учебното съдържание са 

заложени и методическите аспекти на компютърно базираната медийна композиция и режисура, 

както и средствата за реално интерпретиране на сценарии до завършен медиен продукт. 
 

Входни и изходни връзки: База за усвояване на учебното съдържание са знанията на студентите, 

придобити по дисциплините: „Програмиране на компютърни системи”,  ”Компютърни мрежи” и 

„Компютърна периферия” 
 

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

водят в компютърна зала. На студентите се задава индивидуална самостоятелна работа. Тя 

насърчава студентите да развиват задачите от практическите упражнения в областта на 

компютърните мултимедийни приложения. Резултатите от самостоятелната работа се използват 

при формиране на общата оценка от изпита. 

mailto:nikshop@abv.bg


Код: 30.23                 Дисциплина: КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ  

 

Семестър: I  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. К. Колев,  кат. “Компютърни системи и технологии”, 

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

 

Анотация: Дисциплината “Компютърно моделиране” е една от учебните дисциплини, 

разширяващи специализиращата подготовка на студентите от специалността “Компютърни 

системи и технологии”. Учебната дисциплина предвижда запознаване на студентите с основните 

етапи на организацията, методологията на разработване на различни по природа компютърни 

модели (детерминирани, стохастични, симулационни, статистически) и приложението на 

компютърни модели за изследване на различни процеси и обекти, в това число и компютърни 

системи и оценка на системните характеристики.  
 
Съдържание на дисциплината: Технология на компютърното моделиране. Изследване на 

компютърни системи . Разработване на компютърни модели. Математическа формализация и 

абстрактно описание. Методика при разработване на различни видове модели. Особености и 

принципи при разработване на отделните видове компютърни модели.  Функционално 

моделиране на системни ресурси и алгоритми. Аналитично моделиране. Детерминирани и 

вероятностни модели. Особености и принципи при разработване на отделните видове 

компютърни модели за ХВП. Компютърна симулация – същност, технология и видове. 

Планиране и провеждане на компютърната симулация. Средства и среди за компютърни 

симулации. Методи и средства за компютърна обработка на експериментални данни от 

моделирането.   
 

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

“Компютърни мрежи”, а следващи обслужвани дисциплини са: “Проектиране и разработка на 

Windows базирани приложения”, “Структури от данни и приложни алгоритми” и др. 

 



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

водят в компютърни зали (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка 

от писмения изпит и себеседване по развитите въпроси от студента въпроси) 

 



Код: 30.27                 Дисциплина: ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ  

 

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: Дисциплината има за цел да запознае студентите с един нестандартен начин за 

програмиране – логически, да разшири познанията и практическите възможности на студентите по 

логическо програмиране. 

 

Съдържание на дисциплината: Студентите се запознават с теоретичните основи на логическото 

програмиране, особеностите му, сферите на използване както и с конкретен език за логическо 

програмиране - Prolog. 

 

Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са: „Висша математика”, 

„Програмиране и използване на компютри“, „Компютърни мрежи”, а следващи обслужвани 

дисциплини са: „Проектиране и разработка на Windows базирани приложения”, “Структури от 

данни и приложни алгоритми” и др. 

 

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

компютърни зали. По време на семестъра студентите получават задание за работа по време на 

упражнението. В началото на всяко упражнение се проверява подготовката на студентите за 

занятието. Всеки студент изпълнява самостоятелно задание което включва съставянето на 

програма. Използват се подходящи програмни езици (PROLOG). (Оценката по дисциплината се 

формира като средноаритметична от теоретичната част и практическата част от изпита). 



Код: 30.33               Дисциплина: ОПЕРАЦИОННИ СРЕДИ И ОФИС СИСТЕМИ  

 

Семестър: I  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. Б. Миленков; кат. “Компютърни системи и технологии”; 

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

Анотация: Дисциплината има за цел да изгради комплекс от теоретични познания по основните 

понятия, методи и средства в съвременните операционни среди и офис системи за използване на 

компютърните технологии и програмирането в различни приложни области. 

 

Съдържание на дисциплината: овладяване на практически умения по използването на 

операционните среди и офис системите от гледна точка на управление на хардуерните и 

информационни ресурси на компютъра не само на потребителско ниво, но и в аспект на 

управление на изчислителните ресурси на компютъра. 

 

Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са: „Висша математика”, 

„„Компютърни приложни среди”, Компютърни мрежи”, : “Проектиране и разработка на Windows 

базирани приложения” и др. 

 

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

компютърни зали. Пo време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез контролни 

работи и допълнителни задачи за самостоятелна работа. (Оценката по дисциплината се формира 

като средноаритметична от писменo развиване на въпрос и от контролните и курсови работи.). 



Код: 30.25                 Дисциплина: ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ  

 

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 дава основни познания в областта на програмирането на паралелни 

архитектури с разпределена памет чрез използване на стандарта за предаване на съобщения 

Message Passing Interface (MPI). 

 

Съдържание на дисциплината: След кратък увод в основните концепции на 

високопроизводителните изчисления и главните области на тяхното приложение се разглеждат 

методите за оценка на ефективността и характеристиките на последователните и паралелните 

изчисления. Следва изложение на основите на стандарта MPI и неговото приложение за създаване 

на преносими паралелни програми. Разглеждат се и някои техники за профилиране и настройка. 

Курсът включва практически занимания върху 8-процесорен Linux клъстер. За текуща проверка на 

усвояването на материала са предвидени два теста и финален курсов проект. Тъй като MPI е 

индустриален стандарт, то знанията, придобити по време на курса, ще позволят на студентите да 

разработват паралелен софтуер върху множество индустриални платформи, за които съществуват 

реализации на MPI: Sun SunFire, IBM SP2, SGI, Cray Т3, клъстери от работни станции и др. 

 

Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са: „Висша математика”, 

„Програмиране и използване на компютри“, „Компютърни мрежи”, а следващи обслужвани 

дисциплини са: „Проектиране и разработка на Windows базирани приложения”, “Структури от 

данни и приложни алгоритми” и др. 

 

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

компютърни зали. (Оценката по дисциплината се формира като средноаритметична от 

писмения изпит и събеседването). 



Код: 30.48               Дисциплина: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  

 

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 по “Проектиране на компютърни системи” има за цел да запознае студентите с 

апаратните и програмни компоненти на компютърните системи, с принципите и методите за 

автоматизирано проектиране на компонентите на компютърните системи, както и на самите 

компютърни системи. 

 

Съдържание на дисциплината: Разглеждат се нивата на описание на компютърните системи, 

основни конфигурации и възможности за използване в различни структури, както и езици за 

хардуерно описание като HDL, ABEL и VHDL. В практически аспект се разглеждат примери за 

автоматизирано проектиране на основни компоненти на компютърните системи 

 

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

,,Компютърни мрежи“, ,,Компютърно моделиране“, ,,Компютърна графика и дизайн - I“а следващи 

обслужвани дисциплини са: ,,Компютърна графика и дизайн - II“, ,,Проектиране и разработка на 

Windows базирани приложения“, дипломно проектиране 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 текущ 

контрол. Всяко лабораторно занятие завършва с изготвяне на протокол. При завършване на даден 

цикъл се провежда защита на протоколите и се формира оценка на знанията и уменията по 

съответния материал. (Оценката по дисциплината се   формира   на база оценките от теста, 

задачите и текущия контрол. Предвижда се беседване със студента при окончателно оформяне 

на оценката.). 



Код: 30.26                 Дисциплина: РАЗПРЕДЕЛЕНО ПРОГРАМИРАНЕ  

 

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: Дисциплината "Разпределено програмиране" има за цел да развие знанията на 

студентите за разработване на разпределени приложения, Лекциите описват основни принципи, 

модели при разпределената обработка. Практическите упражнения са ориентирани към 

програмирането на разпределени приложения, както и към изследване и използване на готови 

решения. 

 

Съдържание на дисциплината: Разглеждат се основните концепции и проблеми при 

изграждането на разпределени програмни системи. Представят се основни подходи и актуални 

технологии за изграждане на разпределени приложения, както и конкретни програмни средства за 

тяхната реализация. Дисциплината обхваща теми в областта на middleware, сървърните 

технологии, комуникационните протоколи за отдалечен достъп. Специално внимание се обръща на 

обектно-ориентираните разпределени решения. 

 

Входни и изходни връзки: Предходни подготвящи дисциплини са дисциплините, свързани с 

разработка на мрежова сигурност и програмиране. Дисциплината може да послужи като база за 

дипломно проектиране. 

 

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

компютърни зали. (Оценката по дисциплината се формира като средноаритметична от 

писмения изпит, първата и втората контролни работи.). 



Код: 30.31             Дисциплина: СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ И ПРИЛОЖНИ АЛГОРИТМИ  

 

Семестър: I  ЕCST кредити: 40 

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: Дисциплината “Структури от данни и приложни алгоритми” е една от първите учебни 

дисциплини, формиращи специализиращата подготовка на студентите от специалността 

“Компютърни системи и технологии”. Основната цел на курса е да се задълбочи използването на 

средствата и методите на езика С++, свързани с моделиране на структури от данни. 

 

Съдържание на дисциплината: Курсът включва въведение е обектно-ориентираното 

програмиране: класове, потоци и наследственост. Разглеждат се основни алгоритми – сортиране, 

търсене и рекурсията като метод за програмиране. Изучават се линейни структури от данни и 

двоични дървета. Задълбочава се използването на основни техники на програмирането със С++ 

като разделяне на програмата на модули, разделно компилиране и организиране на проекти. 

 

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

“Паралелно програмиране”, а следващи обслужвани дисциплини са: “Приложни аспекти в 

изкуствения интелект” и др. 

 

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

компютърни зали. (Дисциплината завършва с текуща оценка (ТО), която е средно аритметична 

от оценките на първата, втората и третата контролни работи). 

 


