
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 

Методологии за разработване на 

софтуер 

Код: MISS01  Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 ч. ,ЛУ – 1 ч. 

Брой кредити: 5 

 
 

ЛЕКТОР: Доц. д-р инж. Симеон Цветанов (ФМИ, СУ), тел.: +359 896 647 882, e-mail: 

simeon.tsvetanov@gmail.com, Софийски Университет, ФМИ 

Гл. ас. д-р инж. Десислава Иванова (ФПМИ, ТУ-София), тел.: +359 893 690 007,                     

e-mail: d_ivanova@tu-sofia.bg, Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студентите от специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Факултет Приложна 

Математика и Информатика (ФПМИ), ТУ-София, образователно-квалификационна 

степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел на курса е студентите да 

получат знания за традиционните и съвременните гъвкави методологии за разработване 

на софтуер, както и да придобият практически умения да прилагат възможно най-

подходящите методологии за определен тип проекти, в зависимост от различните 

технически, организационни, проектни и екипни спецификации. Предвидено е 

разглеждане и обсъждане на примери за приложението на гъвкави методологии в 

индустрията. Занятия по дисциплината са предназначени да помогнат на студентите да 

прилагат съвременните гъвкави принципи и практики в собствената си професионална 

реализация.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината „Методологии за разработване 

на софтуер“ разглежда пълния спектър от гъвкави методологии, включително Скръм 

(Scrum), Екстремно програмиране (Extreme Programming), Lean разработване, Канбан 

(Kanban), Динамичният метод за адаптация (Dynamic Systems Development Method) и 

софтуерна разработка насочени към отделните етапи (Feature-driven Development). Тези 

методологии насърчават работата в екип, както и предвидените взаимодействия през 

цялото времетраене на разработката на софтуерните проекти. Заедно с гъвкавите 

методологии за разработване на софтуер в рамките на дисциплината ще бъдат 

разгледани и общите практики на работното място и традиционните модели като 

„Моделът на водопада“ (Waterfall). В допълнение, дисциплината обхваща и теми 

свързани с динамика на екипа, сътрудничество, качество на софтуера и показатели за 

отчитане на напредъка.   

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране на Java за напреднали, Софтуерни системи за 

управление на бизнеса, и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с мултимедийни средства и 

лабораторни упражнения, с които се затвърдява лекционния материал. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит и текущ контрол през 

семестъра с компютърни тестове през електронната платформа за обучение и 

индивидуални задания. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Capers Jones, Software Methodologies: A Quantitative Guide 1st Edition, Jul 2017, https://www.amazon.com, e-book. 2. 

Agile Project Management: QuickStart Guide - The Complete Beginners Guide To Mastering Agile Project Management! 

(Scrum, Project Management, Agile Development), May 18, 2016, https://www.amazon.com, e-book; 

3. Jeff Sutherland and JJ Sutherland, Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, Sep 30, 2014, 

https://www.amazon.com, e-book.  



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Моделиране и оптимизация за 

анализ на големи данни 

Код: MISS02 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л–2 ч.,. СУ- 1 ч. 

Брой кредити: 

5 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Георги Венков, (ФПМИ), тел:965 3379, e-mail: gvenkov@tu-sofia.bg, 

гл. ас. д-р. Мирко Тарули, (ФПМИ), e-mail: mta@tu-sofia.bg, Технически Университет-

София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: 

Задължителна дисциплина за редовни студенти от специалност “Информатика и 

софтуерни науки” във Факултета по Приложна математика и информатика на ТУ-

София за образователно-квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

След завършване на курса студентите ще могат да прилагат основни математически 

методи за получаване на оптимални решения на проблеми в сферата на информатиката 

и по-специално при анализа на големи обеми от данни. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Основната цел на курса е да представи мощни и прецизни математически подходи, 

необходими при изучаването на оптимизационни модели. По-специално, курсът е 

въведение в многомерното вариационно смятане и многомерната теория на 

управлението, съчетано с елементи на аналитичната и диференциална геометрия, 

функционалния анализ, дискретния хармоничен анализ , необходими при анализа на 

големи обеми от данни. Като приложение са илюстрирани редица оптимизационни 

задачи, идващи от областта на „Big Data” – теорията като каноничен корелационен 

анализ (CCA), обобщен CCA, нелинеен CCA, ядрови CCA и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Математически анализ - I и II част, Аналитична геометрия, Висша алгебра. 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции изнасяни с традиционни средства и семинарни упражнения, с които се 

затвърдява лекционния материал. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: 

Два теста в средата и края на семестъра с продължителност 1 час и тегло 0,25, и писмен 

изпит в редовната сесия с тегло 0,5. 

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ; Английски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Tarulli M., Venkov G., Megel Y. E., 

Kovalenko S., Rudenko A., Operations research, Calculus  of Variations and Optimal 

Control, Pt. 2. TU – Sofia, 2016. 2. Liberzon D., Calculus of Variations and Optimal Control 

Theory. Princeton University Press, 2012. 3. Lieb H., Loss M., Analysis. Graduate Studies in 

Mathematics, American Mathematical Society, Providence, RI, 2001. 4. Milyutin A. A., 

Osmolovskii N. P., Calculus of Variations and Optimal Control. American Mathematical 

Society, Providence, RI, 1998. 5. Rudin W., Functional Analysis. Tata McGraw-Hill, 1974. 6. 

Young L. C., Lectures on the Calculus of Variations and Optimal Control Theory. Chelsea 

Pub. Co., New York, 1980. 7. Katznelson Y., An Introduction to Harmonic Analysis. 

Cambridge University Press, 2004. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

 

Наименование на дисциплината: 

Програмиране на Java за напреднали 

Код: MISS03 

 

Семестър: 1 

 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения, 

Проект по избор 

Часове на седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

 

 

ЛЕКТОР: 
Доц. д-р инж. Веска Ганчева (ФКСT), тел.: 9652192 

Технически университет − София 

e-mail: vgan@tu-sofia.bg 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  

дисциплина за редовни студенти по специалност „Информатика и софтуерни науки“ на 

факултет „Приложна математика и информатика“, Технически университет – София за 

образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е 

студентите да усвоят знания за програмиране на език Java на ниво над началното. 

Разглежда се платформата Java, както и работата с езика Java - решаване на проблеми 

от алгоритмичен характер, запознаване със стандартните инструменти за работа с Java 

платформата (JDK), обработка на текст, сложни типове данни, колекции, работа с 

файловe, използване на стандартната и външни библиотеки. Обръща се внимание на 

основния инструмент  за обработване на потоци от данни - Java Stream API и 

асинхронно програмиране. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: След завършване на курса студентите ще 

придобият умения за създаване на различни видове приложения – графични 

приложения (GUI) със Swing, изграждане на заявки с SQL и работа с база данни, 

създаване на аплети, обработка на събития, използване на колекции за лесна обработка 

на сложни данни, съхраняване и извличане на данни от файлове, обработка на грешки 

чрез изключения, работа с регулярни изрази, разработване на настолни и клиент/сървър 

приложения, бази данни, JSF и Web Services и многонишкови програми. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Курсът се базира на получените знания в бакалавърските и 

изравнителните курсовете по обектно-ориентирано програмиране, алгоритми. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, представени с помощта на видеопроектор, 

лабораторни упражнения с прилагане на специализирани среди за разработка на 

приложения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит след края на семестъра, 

провеждан по време на изпитната сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Uttam Kumar Roy, Advanced Java 

Programming, 2015.  2. Herbert Schildt, Java: The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. 

3.  Cay S. Horstmann, Core Java Volume I--Fundamentals (10th Edition), 2016. 4. Cay S. 

Horstmann, Core Java, Volume II--Advanced Features (10th Edition), 2016.  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Облачни технологии и услуги 

Код: MISS04 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: проф. д-р инж. Пламенка Боровска (ФПМИ), тел.: 087 820 4608,  

e-mail: pborovska@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна  дисциплина за 

студентите от специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Факултета по Приложна 

Математика и Информатика, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина „Облачни технологии и 

услуги“ (ОТУ) има за цел да запознае студентите с коцептуалните модели на изчислителните 

архитектури, ориентирани към услуги, „Облака“ като инфраструктура за предоставяне на 

съществуващи и нови услуги, техниките за изграждане, внедряване и поддържане на 

приложения с отворен код на високо достъпни изчислителни среди за клъстериране. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Облачни технологии и услуги е 

специализираща дисциплина за студентите от специалност „Информатика и софтуерни науки“. 

Разглеждат се възможностите и предизвикателствата, свързани с изчислителните разпределени 

компонент-базирани архитектури, ориентирани към услуги, фундаменталните модели на 

услуги в облака, приложните програмни интерфейси, таксономия и платформи за облачни 

услуги, технологии за разработка и интегриране на приложения, центровете за данни и 

облачните изчисления, специфични аспекти като баланс на изчислителния товар, разпределени 

транзакции, автентикация и оторизация. Друг фокус е проектирането и имплементирането на 

портали за предоставяне на услуги посредством контейнери от портлети, както и 

имплементиране на работни потоци от услуги. Теоретичният материал обхваща модерните 

платформи за облачни услуги в световен мащаб, както и методите и средствата за разработката 

и интеграцията на корпоративни приложения  в облака. Практическата част включва 

разработването на приложения, проектиране и имплементиране на портали с работни потоци от 

услуги. Използват се приложения с отворен код на високодостъпни изчислителни среди за 

клъстериране, както и RESTFul Web услуги, за разработката на ефективни приложения 

ПРЕДПОСТАВКИ: „Програмиране на Java“, „Паралелно програмиране“ 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мултимедиен 

прожектор. В лабораторните упражнения се предвижда работа със софтуерни среди за 

разработка на облачни приложения и портали. Презентациите и методическите указания за 

провеждане на лабораторните упражнения са достъпни в образователната електронна 

платформа moodle.  

 МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (тест) в края на семестъра – 

60%; компютризирани тестове през електронната образователна платформа moodle – 25%; 

работа на студентите през семестъра – 15 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: https://getvoip.com/blog/2013/08/01/22-top-

presentations-on-cloud-computing/, 
http://www.math.uaa.alaska.edu/~afkjm/cs448/handouts/Cloud.pptx, 
https://www.vkontrole.lt/wgita/materials/wgita/Cloud%20Computing_USA.ppt, 
http://www.ics.uci.edu/~cs237/lectures/cloudcomputing.pptx, https://getvoip.com/blog/2013/08/01/22-
top-presentations-on-cloud-computing/ 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Графи и приложения 

Код: MISS05 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: 
    доц. д-р Мариана Дурчева (ФПМИ), тел.: 965 2358, e-mail: m_durcheva@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студентите от специалност „ Информатика и софтуерни науки“ на Факултета по 

приложна математика и информатика, ТУ-София, образователно-квалификационна 

степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина „Графи и 

приложения“ (ТГП) има за цел да запознае студентите с основите на Теорията на 

графите, както и с редица техни приложения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината ТГП е задължителна 

дисциплина за студентите от специалност „Софтуерни науки“. Разглеждат се теми, 

касаещи свързаност на  

графи, пътища в граф, покриващо дърво, Ойлерови и Хамилтонови графи, оцветяване 

на граф, оценка на сложността на алгоритми, свързани с теорията на графите. В курса е 

предвидено също така изучаване на различни приложения на графите, като специално 

внимание се обръща на задачи, свързани с големи графи,  като например намиране на 

подобни върхове, създаване на класове подграфи, клъстериране на големи графи  

ПРЕДПОСТАВКИ: „Линейна алгебра“, „Теория на вероятностите и статистика“, 

„Дискретна математика“ („Дискретни структури“) и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, в които се 

предвижда работа със софтуерни продукти. Курсова работа с описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра – 

75%; курсова работа – 25%. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: [1] N. Biggs, Algebraic Number Theory, 

Cambridge University Press (2
nd

 Edition), 1993.; [2] J.A. Bondy and U.S.R. Murty, Graph 

Theory with Applications, (2nd Edition), North Holland, 1976; [3] Reinhard Diestel, Graph 

Theory, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 173, Springer Verlag, Berlin, 1991; [4] Douglas 

West, Introduction to Graph Theory, (2nd Edition), Prentice Hall, 2000; [5] B. Bollobas, 

Modern Graph Theory, Springer-Verlag; [6] Fan Cheung and Linyuan Lu, Complex Graphs 

and Networks, Regional Conference Series in Mathematics, Vol. 107, AMS, 2004. [7] Dieter 

Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms, Algorithms and Computation in Mathematics, 

Vol. 5, SpringerVerlag, Berlin,2005; [8] Russell Lyons with Yuval Peres, Probability on 

Trees and Networks. Preprint, 27 Feb 2014 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Методи и софтуер за машинно 

обучение 

Код: MISS08 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Анна Розева (ФПМИ), тел.: 965 2356, e-mail: arozeva@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студентите от специалност „Информатика и софтуерни науки“ на ФПМИ, ТУ-София, 

образователно-квалификационна степен “магистър”. 

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

теоретичните основи и практическото приложение на машинното обучение в резултат на което 

студентите ще: Получат солидна основа за разбиране на неговите основни аспекти и 

предизвикателства, свързани с данни, създаване и избор на модел, сложност на модел и др.  

Познават основните подходи за машинно обучение с техните предимства и недостатъци; 

Разбират математическата основа на основните алгоритми и парадигмите за контролирано и 

неконтролирано обучение. Придобият умения за разработване и прилагане на различните 

алгоритми в реални проекти и приложения.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Машинното обучение обхваща методи, технологии и 

средства за автоматично извличане на зависимости, шаблони и характеристики в натрупани 

данни  с цел приложение в задачи за прогнозиране като: разпознаване на обекти или техни 

признаци, машинен превод, откриване на аномалии и др. Една обучена система се адаптира за 

ефективно решаване на нови задачи на базата на вече срещани подобни примери. В рамките на 

дисциплината студентите ще бъдат запознати  с основните концепции на машинното обучение 

за контролирано и неконтролирано обучение и свързаните с тях алгоритми. Алгоритмите за 

контролирано обучение се тренират с входни данни, които представляват желания изход и се 

обучават  на функцията, която изобразява входа в този изход. Неконтролираното обучение цели 

откриване на скрит (латентен) шаблон във входните данни, които не насочват към желан изход 

като групиране по общ признак, класифициране, асоцииране и др. Студентите ще бъдат 

запознати с основните алгоритми на техниките за машинно обучение, връзките между тях и 

типични приложения в практиката на различни области.   

ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се основни познания по математическа статистика и 

вероятности, теория на алгоритмите, бази данни и разраборване на софтуер. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедиен проектор. В 

лабораторните упражнения се предвижда работа със софтуерни продукти за онагледяване на 

методите и алгоритмите за машинно обучение. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра – 70%; 

работа на студентите през семестъра – 30%. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

Препоръчителна литература: 1. Mitchell, T. Machine learning, McGraw-Hill Science/ 

Engineering/ Math, 1997; 2. Bishop, C. Pattern Recognition and Machine Learning, Springer 2007; 3. 

Smola, A.,  Vishwanathan, S. Introduction to machine learning, Cambridge University Press, 2008; 4. 

Haykin, S. Neural networks and learning machines, Pearson, 2008; 5. Shalev-Shwartz, S., Ben-David, 

S. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms, Cambridge University Press, 2014; 

6. Alpaydin, E. Introduction to Machine Learning, 2nd edition, The MIT Press Cambridge, 

Massachusetts London, England, 2010; 7. Daume, H. A Course in Machine Learning, 2012, 

http://ciml.info/dl/v0_8/ciml-v0_8-all.pdf. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Програмиране на екосистеми за  

Интернет на нещата 

Код: MISS09 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР  Доц. д-р инж. Симеон Цветанов (ФМИ, СУ), тел.: +359 896 647 882, e-mail: 

simeon.tsvetanov@gmail.com, Софийски Университет, ФМИ 

 Гл. ас. д-р инж. Десислава Иванова (ФПМИ, ТУ-София), тел.: +359 893 690 007,                 

e-mail: d_ivanova@tu-sofia.bg, Технически Университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студентите от специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Факултет Приложна 

Математика и Информатика (ФПМИ), Технически Университет - София, образователно-

квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел на курса е студентите да получат 

знания за стратегиите, методите, моделите, програмните средства и технологиите на 

екосистемата Интернет на нещата, както и да придобият практически умения за решаване на 

проблеми свързани с изследването и анализа на данни с акцент върху Интернет на нещата (Fog 

Computing). Занятията по дисциплината са предназначени да помогнат на студентите да 

прилагат съвременните технологии и принципи на Интернет на нещата в своята професионална 

реализация. Това е от изключително значение за развитието на съвременната индустрия и 

организации, които работят и се развиват в ерата на Интернет на нещата и умните градове 

(Smart Cities).  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината „Програмиране на екосистеми за 

Интернет на нещата“ разглежда тематично стратегиите, методите, моделите, платформите, 

технологиите и иновациите за синтез на приложения за екосистеми за Интернет на нещата, 

които придават добавена стойност за индустрията и организациите. В рамките на курса ще 

бъдат разгледани и основните предизвикателства свързани с екосистеми за Интернет на нещата 

като събиране, анализ и управление на данните в контакта на Интернет на нещата. Предвидено 

е разглеждане и обсъждане на примери от индустрията, като за целта ще бъдат предоставени 

примерни кодове и шаблони.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Облачни изчисления и приложения, Машинно обучение, Методологии за 

разработване на софтуер и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с мултимедийни средства и лабораторни 

упражнения, с които се затвърдява лекционния материал. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Лекции изнасяни с мултимедийни средства и 

лабораторни упражнения, с които се затвърдява лекционния материал. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Timothy Chou, Precision: Principles, Practices and Solutions for the Internet of Things, Paperback, 

October, 2016, https://www.amazon.com/, e-book.  

2. Bruce Sinclair, IoT Inc: How Your Company Can Use the Internet of Things to Win in the Outcome 

Economy, May, 2017, https://www.amazon.com/, e-book.  

3. D. Slama, F. Puhlmann, J. Morrish, R. Bhatnagar, Enterprise IoT: Strategies and Best Practices for 

Connected Products and Services, 1st Edition, Nov 2015, https://www.amazon.com/, e-book.



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Социални и колаборативни 

платформи 

Код: MISS10  

 

Семестър: 2 

 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения, 

Проект/курсова работа по избор 

Часове на седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  Доц.д-р Анна Розева, ФПМИ, тел.9652356, 

Технически университет − София 

e-mail: arozeva@tu-sofia.bg  

Доц. д-р инж. Веска Ганчева (ФКСТ), тел.: 9652192 

Технически университет − София 

e-mail: vgan@tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  

дисциплина за редовни студенти по специалност „Информатика и софтуерни науки“ на 

факултет „Приложна математика и информатика“, Технически университет – София за 

образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е запознаване на 

студентите със съвременни интегрирани социални и колаборативни платформи и среди.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се запознават с основните 

интегрирани колаборативни среди: Колаборативен софтуер за подобряване 

ефективността на екипите, споделяне и поток от информация, сътрудничество в реално 

време и конферентна връзка. Системи за работни потоци, улесняващи 

автоматизирането и управлението на бизнес процесите. Системи за управление на 

документите през всички етапи на тяхната обработка. Софтуер за партньорско 

сътрудничество за комуникиция в реално време и споделяне на файлове. Системи за 

управление на знания за улавяне, организация и разпространение на знания. Социални 

мрежови системи за свързване на хората. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Курсът се базира на получените знания в бакалавърските и 

изравнителните курсовете по интернет технологии и информационни системи. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, представени с помощта на видеопроектор, 

лабораторни упражнения с прилагане на специализиран софтуер. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит след края на семестъра, 

провеждан по време на изпитната сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Stefan Bente,  Uwe Bombosch,  Shailendra 

Langade, Collaborative Enterprise Architecture: Enriching EA with Lean, Agile, and 

Enterprise 2.0 practices, Elsevier Inc., 2013. 2. Nick Russell, Wil M.P. van der Aalst 

Workflow Patterns: The Definitive Guide, 2016. 3. Frances Caballo, Social Media Just for 

Writers: How to Build Your Online Platform and Find and Engage with Your Readers 

Paperback, 2016. 4. John Rakos, Karen Dhanraj The Practical Guide to Project Management 

Documentation, 2004. 5. Irma Becerra-Fernandez, Rajiv Sabherwal Knowledge Management: 

Systems and Processes, 2014 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
Наименование на дисциплината: 
Информационно общество и защита на 

данните 
Номер: MISS11 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 2 ч., СУ –  1 ч. 

Брой кредити: 
5 

ЛЕКТОР: Проф. д.т.н. инж. Ради Романски, e-mail: rrom@tu-sofia.bg 

http://tu-utc.com/wp-content/uploads/2017/04/WEB_Page-Romansky-2017.pdf Технически 

Университет-София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за редовни 

студенти по специалност “Информатика и софтуерни науки” във Факултет по Приложна математика и 

информатика на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване със създаването и възможностите на 

съвременното Информационно общество (ИО) за цифровизация на различни области (e-governance, e-

learning, e-business, cloud and social computing, Internet of Things, Machine to Machine communications). 

Използването на услуги в цифровия свят изисква предоставяне на множество данни за регистрация и/или 

участие в дискусионни и други форуми, в доста случаи превишаващи необходимото. Това е в 

противоречие с различни директиви, нормативни документи и регулации на Европейско и национално 

ниво, което изисква запознаване с визията на Европейската комисия (ЕК) за защита на личното 

пространство (privacy) и защита на данните. Курсът ще представи технологичните структури за защита 

на данните, права и за задължения при защита на потребителските данни, включително изискванията на 

новата регулация на ЕК General Data Protection Regulation. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се особеностите и развитието на ИО, както и 

предлаганите различни технологични възможности на цифрови пространства и услуги в глобалната 

мрежа. Основно място се отделя на защита на данните и предизвикателствата на кибер-пространството, 

насочени към нарушаване на личното пространство на потребителите и техните персонални данни. 

Дискутират се технологични структури за противодействие, процедури за защита на достъпа до 

информационни ресурси, архитектурни решения за реализацията им в комбинирани пространства и 

възможности за моделно изследване. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се основни познания по дискретна математика, техническа информатика, 

софтуерно разработване, разпределени архитектури и технологии, информационно осигуряване и 

базовите интернет-технологии. 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и семинарни упражнения, провеждани чрез мултимедийни 

презентации, решаване на казуси и представяне на реферати по актуални проблеми за стимулиране на 

студентската активност. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпит чрез разработване на тест за фиксирано време. Възможност 

за провеждане на текуща проверка на усвоените знания през семестъра чрез натрупване на точки от 

тестови проверки и от активно участие в семинарите чрез разработване на реферати и казуси. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: [1] Романски, Р., И. Нонинска. Информационни технологии и 

защита на данните в бизнеса. Авангард Прима, София, 2015. [2] Romansky, R. Information Servicing in 

Distributed Learning Environments, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrüken, Germany, 2017 (100 

p.). [3] Romansky, R., I. Noninska. Access to Information Resources in Digital Spaces – Challenges for Security 

and Privacy. Communication & Cognition, ISSN 0378-0880, Belgium, № 1-2 (vol. 50), August 2017, pp. 11-26. 

[4] Romansky, R., I. Noninska. Globalization and Digital Privacy. Electrotechnika & Electronica (E+E), ISSN: 
0861-4717, Bulgaria, No 11/12, vol.50, 2015, pp. 36-41. [5] Romansky, R. A Survey of Digital World 

Opportunities and Challenges for User’s Privacy, International Journal on Information Technologies and 

Security, No. 4 (vol. 9), 2017. [6] Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 

data (General Data Protection Regulation). [7] Tzolov, Tz. Data Governance as a Business Technology and 

General Data Protection Regulation. Proceedings of the 31
st
 Int’l Conf. on Information Technologies, 20-21 Sept 

2017, pp. 157-168. [8] Romansky, R., I. Noninska. Principles of Secure Access and Privacy in Combined E-

Learnng Environment: Architecture, Formalization and Modelling. Chapter 9 in book: Multidisciplinary 

Perspectives on Human Capital and Information Technology Professionals. IGI Global Publ. [9] Romansky, R. 

Social Computing and Digital Privacy. Communication & Cognition, ISSN 0378-0880, Belgium, № 3-4 (vol. 

48), November 2015, pp.65-82 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Комбинаторни алгоритми и 

приложения 

Код: MISS12 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 ч.,ЛУ – 1 ч. 

Брой кредити: 5 

 
 

ЛЕКТОР: проф. д-р инж. Пламенка Боровска (ФПМИ), тел.: 087 820 4608,  

e-mail: pborovska@tu-sofia.bg, Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна  дисциплина 

за студентите от специалност „Информатика и софтуерни науки“ на Факултета по 

Приложна Математика и Информатика, ТУ-София, образователно-квалификационна 

степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина „Комбинаторни 

алгоритми и приложения“ (КАП) има за цел да запознае студентите с методите и 

техниките за решаване на комбинаторни проблеми, концепциите, принципите, 

моделите и парадигмите на комбинаторното търсене и на метаевристиката, както и да 

придобият умения при проектирането и имплементирането на високо паралелни 

приложения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината Комбинаторни алгоритми и 

приложения е специализираща дисциплина за студентите от специалност 

„Информатика и софтуерни науки“. Разглеждат се точни и приблизителни алгоритми за 

решаване на комбинаторни проблеми като особено внимание се отделя на 

метаевристичните алгоритми базирани на социални поведенчески модели – алгоритми 

базирани на траектории и алгоритми, базирани на популации. Разглеждат се методи и 

подходи за паралелизация както на точните, така и на приблизителните комбинаторни 

алгоритми като фокусът е върху разработката на паралелни приложения за 

комбинаторни проблеми на основата на паралелна метаевристика за широк спектър 

приложни области като проблема за планиране на задачите и ресурсите, логистика, 

маршрутизация на превозни средства, изготвяне на разписание, инвестиционни 

портфейли, игри и др. При лабораторното експериментиране се оценяват предимствата 

и недостатъците на алтернативни паралелни програмни имплементации на високо 

производителни компютърни системи на основата на сравнителен анализ на 

производителността и качеството на решенията.  

ПРЕДПОСТАВКИ: „Синтез и анализ на алгоритми“, „Паралелно програмиране“ 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на презентации на мултимедиен 

прожектор. В лабораторните упражнения се предвижда работа със софтуерни среди за 

разработка на паралелни приложения. Презентациите и методическите указания за 

провеждане на лабораторните упражнения са достъпни в образователната електронна 

платформа moodle.  

 МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка през семестъра 

посредством компютризирани тестове през електронната образователна платформа 

moodle – 60%; индивидуална работа на студентите през семестъра – 40 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: www.metaheuristics.net/JAMES Java Metaheuristics 
Search Framework, http://www.jamesframework.org/, Opt4J — А Modular ar Framework for 
Metaheuristic Optimization http://opt4j.sourceforge.net/, A metaheuristic optimization 
framework for informative gene selection 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914816300223, 


