
Код: 23.30
Дисциплина: Компютърни архитектури

Семестър I

ECTS кредити- 6

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 3

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Изграждане на комплекс от теоретични познания по основните понятия, средства и
особености на архитектурата на съвременните компютри. Придобиване и овладяване на
практически умения по използването на компютърните архитектури от гледна точка на
управление на хардуерните и информационни ресурси на компютъра. Обучение за работа в
локална и глобална мрежова среда, изучаване и прилагане на информационни технологии в
съвременните компютърни архитектури.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични и  практически направления са
свързани с особеностите на архитектурата на съвременните компютри.

Входни и изходни връзки: Входни- Процесори, памети и хардуер на компютърни системи

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедийна  система.
Практическите занятия  се водят в Интернет.зала. По време на семестъра студентите се
проверяват чрез решаване на практически задачи с компютър. (За оценяване на знанията и
уменията по учебната дисциплина се провежда изпит.)



Код: 20.62
Дисциплина: Маркетинг на информационните технологии

Семестър I

ECTS кредити- 6

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
тел:

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори: доц.д-р Йордан Йорданов; катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Е-майл: ygy_uht@abv.bg; тел. 0889 100 895

Анотация: Учебната програма по дисциплината “Маркетинг на информационните
технологии” е предназначена за студенти  магистри от специалност “ИХИ”. В учебната
дисциплина са включени теми, които на основата на широк спектър от хронологично
подредени нови организационни, управленски и икономически знания, придобиват умения за
всички дейности – планиране, изследване, пазарна сегментация, увеличаване на степента на
удовлетвореност на клиентите, дизайн, ценообразуване, промоция, анализ, оценка и
организационно управление на информационните технологии в промишлеността и социалната
сфера.  На основата на придобити знания и умения, създават политики, планове, програми за
планиране, организиране,  управление, мониторинг и контрол на проекти за маркетинг на
информационните технологии. Компетенции: придобиват знания, умения и качества за заемане
на методически или ръководни позиции на макро и микроравнище в управлението на
национални структури и предприятия от промишлеността.

Съдържание на дисциплината: Управление на маргетинга на информационните
технологии - същност, характеристики и  терминология; Организиране маркетинга на
информационните технологии;  Мениджмънт и администриране на проект по маркетинг на
информационните технологи;  Жизнен цикъл и интерактивният характер на процеса;
Структуриране и институционализиране  на проект  за маркетинг на информационните
технологии;  Информационни технологии, електронен маркетинг и виртуалната реалност;
Маркетингово проучване подпомагано от web технологията;    Управление на ресурсите с
помощта на информационните технологии; Бизнес правила при работа с информационните
технологии.

Входни и изходни връзки: С дисциплината се придобиват принципно нови знания.
Дисциплината се базира на познания по информатика, икономика, организация на
производството и мениджмънт.

Технология на преподаване: Обучението се извършва чрез лекции, които се онагледяват с
подходящи схеми и графики. По време на упражненията, които са обвързани със съдържанието
на дисциплината, се решават казуси, свързани с маркетинг на информационните технологии,
маркетинг лице в лице, както и използване на бизнес правила за работа с автоматичната
персонализация.

mailto:ygy_uht@abv.bg


Код: 23.05
Дисциплина: Инструментални среди за WEB базирани приложения

Семестър I

ECTS кредити- 6

Форма на проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 3

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Целта на учебната дисциплина “ ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДИ ЗА WEB
БАЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” е да запознае студентите c инструменталните среди за
разработка на WEB приложения и в съответствие със своите потребности и интереси да
придобият нови знания и възможности в тази предметна област. В курса са разгледани
основните принципи и възможности за използване на съвременни технологии при разработката
на WEB приложения. Завършилите курса ще могат да проектират и създават WEB приложения
с помощта на представените  инструментални средства.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични и практически направления са
свързани със съвременните инструментални среди за  WEB базирани приложения .

Входни и изходни връзки: Език за програмиране HTML, WEB сайтове

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с компютърна система.
Практическите занятия  се водят в компютърна зала, свързана към Интернет. По време на
семестъра знанията и уменията за студентите се проверяват чрез решаване на практически
задачи с компютър.



Код: 21.15
Дисциплина: Иконометрия

Семестър I

ECTS кредити- 6

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА”
тел: 603-744

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори: проф. д-р Ат. Гешев и доц. д-р П. Георгиева, кат. “Математика и физика”, тел. 603-
744

Анотация: Основната цел на преподаване са различни методи за оптимизация, които не се
изучават в основния курс по математика. Практическите занятия се повеждат в компютърен
клас.

Съдържание на дисциплината: Изследване на операциите. Видове модели. Специални
транспортни задачи. Нелинейно оптимиране.

Входни и изходни връзки: Входни- знания от бакалавърският курс на обучение по
математика и умения за решаване на задачи от линейно оптимиране;
Изходни- придобитите знания и умения се прилагат в другите дисциплини и практиката.
Използват се при проектиране в икономиката. Дават възможност за изследване и оптимизиране
на превози и складови стопанства.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват при възможност с шрайбпроектор.
Практическите занятия се водят в компютърен клас. (Оценяването по дисциплината се
извършва като интегрална оценка от писмения изпит и резултатите от текущия контрол.)



Код: 20.33
Дисциплина: Реинженеринг на информационните технологии

Семестър I

ECTS кредити- 5

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
тел:

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 1

Лектори: проф. д-р Божидар Хаджиев, ; катедра „Икономика на хранителната индустрия”

Анотация: В курсът по реинженеринг се разглеждат актуални за бъдещите магистъри по
“Бизнес информационни технологии”, “Икономика на хранителната индустрия”,“Индустриален
мениджмънт” и “Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството”  проблеми и въпроси,
свързани с реинженеринга на бизнес процесите в индустриална фирма.

Особено внимание се отделя на усвояването на реинженеринговия инструментариум и
неговото практическо приложение за препроектиране на бизнес процесите в индустриалната
фирма, за обновяване на компонентите и за ускорено икономическо развитие на фирмите.

Език, на който се преподава – български.

Съдържание на дисциплината: Дисциплината запознава студентите с възникването на
реинженеринга, етапите му на развитие, видовете реинженеринг и основните акценти в тях,
решаване на методически въпроси при реинженеринг на бизнес процесите, създаване на бизнес
модели, реинженерингови алтернативи и проекти.

Входни и изходни връзки: Входни- Информационни технологии за управление; Изходни-
Бизнес модели и Реинженерингови проекти.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми. Практическите занятия
се водят в семинарни зали.



Код: 23.07
Дисциплина: Информационна структура

Семестър II

ECTS кредити- 6

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 3

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Целта на учебната дисциплина “Информационна структура” е обучаващите се да
придобият основни познания и практически умения за основните принципи, функционирането
и развитието на информационната инфраструктура при работа с информационни и
комуникационни средства и технологии. Завършилите курса ще могат да прилагат
информационната инфраструктура в различни сфери.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични и практически направления са
свързани със съвременната информационна, осигуряваща достъп до информационните ресурси.

Входни и изходни връзки: Информационна техника и технологии, софтуер.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с компютърна система.
Практическите занятия  се водят в компютърна зала, свързана към Интернет. По време на
семестъра знанията и уменията за студентите се проверяват чрез решаване на практически
задачи с компютър



Код: 23.08
Дисциплина: Съвременни технологии в WEB програмирането

Семестър II

ECTS кредити- 6

Форма на проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 4

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Целта на учебната дисциплина “ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В WEB
ПРОГРАМИРАНЕТО” е обучаващите се да придобият основни познания и практически умения
за работа с информационни и комуникационни средства и технологии. В курса са разгледани
основните принципи и възможности за използване на съвременни технологии при разработката
на Интернет приложения. Завършилите курса ще могат да прилагат разнообразни Интернет
технологии в различни сфери, ще могат да проектират и създават Интернет приложения с
помощта на представените технологии и инструментални средства.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични и практически направления са
свързани със съвременните технологии при разработката на WEB приложения .

Входни и изходни връзки: Език за програмиране HTML, WEB сайтове

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с компютърна система.
Практическите занятия  се водят в компютърна зала, свързана към Интернет. По време на
семестъра знанията и уменията за студентите се проверяват чрез решаване на практически
задачи с компютър. (Оценяването на дисциплината се извършва като интегрална оценка от
оценките от тестове и контролни задачи през семестъра.)



Код: 23.09
Дисциплина: Мултимедийни технологии

Семестър II

ECTS кредити- 6

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 3

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Дисциплината мултимедийни технологии има за цел да запознае студентите
с теорията и практиката на една интересна област от компютърните знания, която е
предназначена да предостави съвършено нови инструменти на специалистите.
Обединявайки текстовата, графичната, аудио и видео информацията в едно цяло, се
създават съвременни продукти на мултимедийните технологии.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични направления са насочени към
възникването, развитието и приложението на мултимедийните технологии и средствата
за създаването им.  Основните практически направления са свързани със средствата за
създаване на мултимедийни технологии.

Входни и изходни връзки: Презантации с POWER POINT, INTERNET.

Технология на преподаване: Лекциите са с мултимедия. Практическите занятия  се
водят в интернет зала. По време на семестъра знанията и уменията на студентите се
проверяват чрез решаване на практически задачи.



Код: 23.10
Дисциплина: Интернет маркетинг

Семестър II

ECTS кредити- 6

Форма на проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 3

Лектори: доц. д-р инж. Нанко Бозуков и гл. ас. Камен Мицев; кат. “Информатика и
статистика”, тел 430
e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Целта на учебната дисциплина “Интернет маркетинг” е обучаващите се да
придобият основни познания и практически умения за работа с информационни и
комуникационни средства и технологии, свързани с Интернет маркетинга. В курса са
разгледани основните принципи и възможности за използване на съвременни
технологии при разработката на Интернет приложения. Завършилите курса ще могат да
прилагат разнообразни Интернет технологии в различни сфери, ще могат да проектират
и създават Интернет приложения с помощта на представените технологии и
инструментални средства.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични и практически направления са
свързани с организацията на интернет маркетинга в новите пазарни условия.

Входни и изходни връзки: Internet, Информационна техника и технологии.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с компютърна система.
Практическите занятия  се водят в компютърна зала, свързана към Интернет. По време
на семестъра знанията и уменията за студентите се проверяват чрез решаване на
практически задачи с компютър. (Оценяването на дисциплината се извършва като
интегрална оценка от оценките от тестове и контролни задачи през семестъра.)

mailto:bozukovnanko@abv.bg


Код: 20.22
Дисциплина: Управление на човешките ресурси

Семестър II

ECTS кредити- 6

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
тел: 603 714

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори: гл. ас. д-р Ива Бичурова, iva78plovdiv@yahoo.com, кат.Икономика на
хранителната индустрия”, тел: 603 751

Анотация: Настоящия курс има за цел да представи широката гама от дейности
по мениджмънта на човешките ресурси, в организацията и нейните структурни звена.
Учебния материал е ориентиран към доказали своята ефективност знания и умения на
мениджъра в тази област. От друга страна курса е съобразен с опита на страните с
утвърдена пазарна икономика. Материята е структурирана в 13 глави обхващащи
ключовите проблеми в областта.

Курсът се преподава на български език.

Съдържание на дисциплината: В процеса на изложението е търсено оптимално
съчетаване между теоретични знания и практически приложими техники за управление
на човешките ресурси. Упражненията са в оптимална степен обвързани с лекционния
курс.

Входни и изходни връзки: Дисциплината конкретизира индустриалната социология и
обслужва управление на индустриалното предприятие и икономиката на труда.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми. Практическите
занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра знанията на студентите се
проверяват чрез тестове. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и резултатите от теста.)

mailto:iva78plovdiv@yahoo.com


Код: 20.37
Дисциплина: Икономика на информационния бизнес

Семестър III (I)

ECTS кредити- 5.5

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
тел:

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори: доц.д-р Йордан Йорданов; катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Е-майл: ygy_uht@abv.bg; тел. 0889 100 895

Анотация: Дисциплината “Икономика на информационния бизнес” е предназначена
за студентите “Магистри”от специалност “Бизнес информационни технологии”. Нейната
основна задача е да запознае студентите с основни понятия в областта на икономика на
информационния бизнес. В центъра на вниманието са проблемите, свързани с
информационната индустрия. Особено място е отделено на изучаване теорията, методите и
инструментариума на икономическата среда и резултатите от функционирането на
информационните технологии.

Упражненията следват лекционния материал. В упражненията студентите ще
разработват икономически задачи с практическа насоченост.
Курсът се извежда на български език.

Съдържание на дисциплината: В лекциите са включени теми, които изучават
теоретичните и приложни задачи при разработване на съставните елементи на икономиката на
информационния бизнес и неговата организация чрез концепции, политики, стратегии и
планове и тяхното оценяване чрез икономически показатели

Входни и изходни връзки: Икономика, управление, организация на предприятието.

Технология на преподаване: Обучението се извършва чрез лекции, които се онагледяват с
подходящи схеми и графики.

mailto:ygy_uht@abv.bg


Код: 23.11
Дисциплина: Информационни технологии за комуникации

Семестър III (I)

ECTS кредити- 3

Форма на проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 15 1
Практически упражнения 30 2

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Изграждане на комплекс от теоретични познания по основните понятия, методи и
средства в съвременните информационни технологии за комуникации. Придобиване и
овладяване на практически умения по приложение на информационни технологии за
комуникации от гледна точка на управление на хардуерните и информационни ресурси на
компютъра. Изпълняване  на задачи с приложение на компютърни комуникации за постигане
на ефективна работа в експерименталните изследвания от  областта на бизнес технологиите,
хранителните технологии и биотехнологиите, изискващи използуването на специфични
функции. Работа в локална и глобална мрежова среда.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични направления са свързани с
организацията на работата при съвременните информационни технологии за комуникации в
локални и глобални компютърни мрежи. Практическите направления са свързани с използуване
на Интернет-приложения и създаване на WEB страници.

Входни и изходни връзки: Информационна техника и технологии: WORD, EXCEL, Internet

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с компютърна система.
Практическите занятия  се водят в Интернет.  По време на семестъра студентите разработват
практически задачи по предварително определена тема.



Код: 23.12
Дисциплина: Електронен бизнес

Семестър III (I)

ECTS кредити- 3

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 1.5
Практически упражнения 15 1.5

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков и гл. ас. Камен Мицев; кат. “Информатика и
статистика”, тел 430

Анотация: Изграждане на комплекс от теоретични познания по основните понятия,
методи и средства в съвременния електронен бизнес. Придобиване и овладяване на
практически умения по използването на Интернет като среда за електронен бизнес.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични направления са свързани с
организацията на Интернет – технологиите и модели на електронен  бизнес.  Основните
практически направления са свързани с приложения на Интернет в новите бизнес
условия.

Входни и изходни връзки: Internet, Информационна техника и технологии, Интернет
маркетинг

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с компютърна система.
Практическите занятия  се водят в компютърна зала, свързана към Интернет. По време
на семестъра знанията и уменията за студентите се проверяват чрез решаване на
практически задачи с компютър. (Оценяването на дисциплината се извършва като
интегрална оценка от оценките от тестове и контролни задачи през семестъра.)



Код: 23.13
Дисциплина: Моделиране на маркетинга

Семестър III (I)

ECTS кредити- 3

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-701

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 3
Практически упражнения 15 1.5

Лектори: доц. д-р Дончо Дончев; кат. “Информатика и статистика”, тел 301
e-mail: doncho@fmi.uni-sofia.bg

Анотация: Целта на дисциплината „Моделиране на маркетинга” е да запознае студентите със
съвременните статистически методи за моделиране на бизнес информация, за планиране и
оптимизиране на бизнеса въз основа на направеното моделиране.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични направления са насочени към избор
на подходяща статистическа процедура за решаването на конкретни проблеми в моделирането
на бизнеса и начините за провеждане на статистическото изледване и събирането на данни,
отговарящи на изискванията за приложението и. Основните практически направления са
свързани с придобиването на умения за използване на съществуващи статистически програмни
пакети (SAS, SPSS и др) за създаване на математически бизнес-модели, приложението на
готови модели за маркетингово прогнозиране и анализ на получените резултати.

Входни и изходни връзки: Входни връзки- Висша математика, Статистика и ЕXCEL.
Изходни- Компютърни методи за моделиране

Технология на преподаване: Лекциите са с мултимедия. Практическите занятия  се водят в
компютърна зала. Знанията и уменията на студентите се проверяват чрез изработването на
курсови задачи, представляващи псевдо-реални проблеми.



Код: 20.57
Дисциплина: Финансов мениджмънт

Семестър III (I)

ECTS кредити- 3

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
тел:

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции
Практически упражнения

Лектори: проф. д.и.н. Асен Конарев

Анотация: Съдържанието на дисциплината е посветено на запознаването и усвояването от
студентите на многообразието от средства и механизми на финансовия мениджмънт.

В първата част на програмата се предоставят по-значими подходи, методи и средства на
финансовия мениджмънт.

Втората част демонстрира начините за употреба на различните средства – поотделно и в
комбинация.

Изложението е организирано така, че всяка тема започва с постепенно въведение, в което
се обяснява съответния финансов продукт и използваната терминология.

Придобитите знания от тази дисциплина ще бъдат сериозна инвестиция за бъдещите
магистри.
Курсът се извежда на български език.

Съдържание на дисциплината: Запознава студентите с управлението на активите и
капитали, приходите и разходите. Особено внимание се обръща на управлението на паричните
потоци.

Входни и изходни връзки: Входни- от дисциплината “Финанси”, изходни- към
дисциплината “Финансов ингенеринг”

Технология на преподаване: Лекции с мултимедия; семинари с финансови казуси;
практически занятия във Финансов холдинг.



Код: 23.14
Дисциплина: Компютърен дизайн на бизнес проекти- ИЗБИРАЕМА

Семестър III (I)

ECTS кредити- 5.5

Форма на проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 3.5

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Дисциплината ,,КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ“ е учебна
дисциплина, разширяваща подготовката на студентите от специалност  ,,БИЗНЕС
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“. Тя има за цел да запознае студентите c основните
принципи и методи на компютърния дизайн на проекти в съвременния електронен бизнес с
използуване на интерактивни компютърни графични системи и да даде познания, необходими
за разработване на бизнес проекти. Студентите се запознават с практическите аспекти,
принципите на функциониране на разпространени програмни продукти за компютърен дизайн
и придобиват практически умения за работа с тях. Разглеждат се основните подходи и
принципи за обмяна на графични данни между различни програмни продукти, визуализацията
на двумерни и тримерни обекти, постигането на визуален реализъм в компютърния дизайн.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични и  практически направления са
свързани с особеностите на компютърния дизайн на проекти в съвременния електронен бизнес.

Входни и изходни връзки: Windows, Windows Explorer, Word, Excel, Internet.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедийна  система.
Практическите занятия  се водят в Интернет зала. По време на семестъра знанията и уменията
на студентите се проверяват чрез решаване на практически задачи с компютър.



Код: 23.15
Дисциплина: Мрежови архитектури и технологии

Семестър III (I)

ECTS кредити- 5.5

Форма на проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 3.5

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Учебната дисциплина е насочена към запознаване с основните класове структури и
принципи на изграждане и работа със съвременните мрежови архитектури и технологии и
приложението им в съвременния електронен бизнес.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични и  практически направления са
свързани с особеностите на мрежови архитектури и технологии  в съвременния електронен
бизнес.

Входни и изходни връзки: Windows, Windows Explorer, Word, Excel, Internet.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедийна  система.
Практическите занятия  се водят в Интернет зала. По време на семестъра знанията и уменията
на студентите се проверяват чрез решаване на практически задачи с компютър.



Код: 23.16
Дисциплина: Информационни системи за управление в бизнеса

Семестър IV (II)

ECTS кредити- 4

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков, кат. “Информатика и статистика”, тел: 430
e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Целта на учебната дисциплина е усвояване видовете, характерните
черти и основните компоненти на съвременните информационни системи. Разглеждат
се принципите и основните технологии при изграждане на информационни системи в
мрежова среда и модерните средства за съхранение, структуриране и достъп до големи
количества от данни. Обръща се внимание както на класическите типове бизнес ИС,
така и на нови технологии и системи за приложение в бизнеса и стопанското
управление (системи за електронно разплащане, за управление на човешки ресурси и
др.).

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични направления са
свързани с организацията на данните в информационната техника, информационни
системи, бази данни и глобални компютърни мрежи. Разглеждат се  Web базирани ИС и
мрежи с бизнес насоченост като частни виртуални мрежи и географски информационни
системи. Основните практически направления са свързани със създаване на Web
страница и публикуване на резултатите от  практическата работа с данни в Ms Excel.

Входни и изходни връзки: Информационна техника и технологии, Информационни
системи, Експертни системи, Интегриращи системи.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с компютърна система и видео
техника. Практическите занятия  се водят в компютърна зала, свързана към Интернет.
По време на семестъра знанията и уменията на студентите се проверяват чрез решаване
на практически задачи с компютър.



Код: 23.17
Дисциплина: Надеждност и сигурност в електронния бизнес

Семестър IV (II)

ECTS кредити- 5

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 3

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Изграждане на комплекс от теоретични познания по основните понятия,
средства и особености на надеждността и сигурността в съвременните бизнес
информационни технологии. Придобиване и овладяване на практически умения по
използването на антивирусни програми, предпазване от атаки, използуване на система
за сигурност, отстраняване на заплахи за сигурността и управление на риска в локална
и глобална мрежова среда.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични и  практически направления са
свързани с особеностите на надеждността и сигурността в съвременния електронен
бизнес.

Входни и изходни връзки: Информационна техника и технологии, Internet, Мрежови
комуникации, Антивирусни програми.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедийна  система.
Практическите занятия  се водят в Интернет зала. По време на семестъра студентите се
проверяват чрез решаване на практически задачи с компютър.



Код: 23.18
Дисциплина: Бизнес анализи и маркетингово прогнозиране

Семестър IV (II)

ECTS кредити- 4

Форма на проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 20 2
Практически упражнения 45 3

Лектори: доц. д-р Дончо Дончев; кат. “Информатика и статистика”, тел 301

e-mail: doncho@fmi.uni-sofia.bg

Анотация: Целта на дисциплината „Бизнес анализ и маркетингово прогнозиране” е да
запознае студентите със съвременните статистически методи за анализ на бизнес информация,
за планирането и оптимизирането на бизнеса въз основа на направения анализ.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични направления са насочени към избор
на подходяща статистическа процедура за решаването на конкретни проблеми в бизнеса
(рентабилност, контрол на производството, качествен контрол, финансово състояние) и
начините за провеждане на статистическото изледване и събирането на данни, отговарящи на
изискванията за приложението и. Основните практически направления са свързани с
придобиването на умения за използване на съществуващи статистически програмни пакети
(SAS, SPSS и др) за създаване на математически бизнес-модели, приложението на готови
модели за маркетингово прогнозиране и анализ на получените резултати.

Входни и изходни връзки: Висша математика, Статистика, Математическо моделиране,
Теория на вероятностите.

Технология на преподаване: Лекциите са с мултимедия. Практическите занятия  се водят в
компютърна зала. Знанията и уменията на студентите се проверяват чрез изработването на
курсови задачи, представляващи псевдо-реални проблеми.



Код: 23.19
Дисциплина: Информационни технологии за реклама

Семестър IV (II)

ECTS кредити- 4

Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА”
тел: 032 603-830

Факултет: Стопански, тел: 032 603-653

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 3

Лектори: доц. д-р Нанко Бозуков; кат. “Информатика и статистика”, тел. 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg

Анотация: Изграждане на комплекс от теоретични познания и практически умения по
основните методи и средства в съвременните информационни технологии за реклама.

Съдържание на дисциплината: Основните теоретични направления са насочени към
възникването и развитието на рекламите и средствата за създаването им – информационните
технологии.  Основните практически направления са свързани с приложение на
информационните технологии за създаване на различни видове реклами.

Входни и изходни връзки: Информационна техника и технологии, POWER POINT,
Мултимедийни технологии.

Технология на преподаване: Лекциите са с мултимедия. Практическите занятия  се водят в
интернет зала. По време на семестъра знанията и уменията на студентите се проверяват чрез
решаване на практически задачи.


