
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Компютърни мрежи и технологии Код: BsAIT41 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 
Курсова работа 

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

Брой кредити: 6 

 
 
ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ваньо Иванов (ИПФ – Сливен), e-mail: vanyodi@gmail.com,  
Гл. ас. д-р Димитър Василев (ИПФ - Сливен), е-mail: d.vasilev@iradeum.com 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите трябва да получат теоретични и 
практически познания за стандартите и методите за пренасяне на данни и защита от грешки; 
структурата и архитектурата на съвременните локални и глобални компютърни мрежи; 
методите за контрол и диагностика. След завършване на курса студентите да могат да 
използват знанията си за решаване на инженерни задачи при проектиране и експлоатация на 
компютърни мрежи.. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Мрежови концепции и модели; 
Мрежови операционни системи; Стандарти за изграждане на локални и глобални 
компютърни мрежи; Виртуални частни мрежи; Комуникационен модел TCP/IP и 
съпътстващите го мрежови протоколи; Междумрежови комуникации; Сигурност на 
компютърните мрежи. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по математика, физика, теоретична 
електротехника. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения с използване на макети, 
измервателна апаратура, персонални компютри и инструментални среди за цифрово 
моделиране. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (68% от  оценката по 
дисциплината), защита на протоколи и КР(заверка, 32% от оценката по дисциплината). 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Computer Networks. Andrew Tanenbaum, Prentice-
Hall, Inc 5 edition, 2011; 2. К. Боянов, Х. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, В. Димитров, В. 
Желязков, “Принципи на работа на компютърните мрежи. Интернет. София, 2003; 3. Гриша 
Спасов, Николай Каканаков, Митко Шопов, “Ръководство за лабораторни упражнения по 
Компютърни мрежи”, ТУ София, 2011; 4. James F. Kurose, Keith W. Ross, “Computer 
Networking. A Top-Down Approach Featuring the Internet”, Fifth edition, Pearson, 2010; 5. 
Дебора Литълджон Шиндер. Компютърни мрежи, CISCO Systems. СофтПрес, 2010; 6. 
Andrew S. Tanenbaum , David J. Wetherall , “Computer Networks”, 5th Edition, Prentice Hall, 
2010; 7. William Stallings, “Data and Computer Communications”, 10th Edition, Prentice Hall, 
2013. 

 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Бази от данни и информационни системи Код: BsAIT42 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 
Курсова работа (по избор) 

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

Брой кредити: 6 

 
 
ЛЕКТОР: 

доц. д-р Ваньо Иванов (ИПФ - Сливен), e-mail: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg 
Технически Университет – София 

 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса е да даде фундаментални знания 
и да изгради основни компетенции за създаване на програмни решения за организиране, 
съхранение и управление на данни в съвременни среди за визуалното програмиране и 
системи за бази от данни. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът е въвеждащ и обхваща основни понятия, 
принципи, елементи и конструкции за изграждане на потребителски интерфейс и управление 
на бази от данни (БД). Основните теми са структурирани в два модула: Основни понятия и 
принципи за БД. Платформа за БД - MySQL и Информационни системи (ИС). Основни 
понятия. Класификации на ИС. Платформи за разработка на приложения за ИС. Съответно, 
Модул 1 обхваща фундаментални понятия и принципи при разработване на БД; а в Модул 2 
се разглеждат принципите за разработване на ИС с БД. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания от дисциплините „Програмни системи и технологии – І и II“, 
„Програмиране и използване на компютри I и ІI“ 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения, провеждани на 
персонални компютърни работни места. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит, като формирането на крайната 
оценка се базира на: Оценяване на лабораторните упражнения посредством входящ и 
изходящ контрол – 30%; Изпит чрез заключителен тест – 30%; Практическа задача – 40%; 
При избор на курсова работа практическата задача се замества със защита на курсова работа 
– 40%; 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ying Bai, Practical Database Programming With 
Visual C#.NET, Department of Computer Science and Engineering Johnson C. Smith University 
Charlotte, North Carolina, 2010, ISBN 978-0-470-46727-5, 2. Интернет: 
https://www.homeandlearn.co.uk/csharp/csharp_s1p5.html, 3. Интернет: https://www.c-
sharpcorner.com/csharp-tutorials, 4. Горанова М. и колектив, Ръководство по програмиране на 
C#, Издателство на ТУ-София, София, 2015..5. Культин Н. Б., Visual C# в задачах и 
примерах, БХВ-Петербург, 2012, 6. Интернет: 
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/tutorial.html. 
  

https://www.homeandlearn.co.uk/csharp/csharp_s1p5.html


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Иновационен мениджмънт и 
предприемачество при високите технологии 

Код: BsAIT43.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 
Курсова работа * 

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

Брой кредити: 5 

 
ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Йордан Чобанов (ИПФ – Сливен), e-mail: jvjv@abv.bg,  
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 
студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел студентите да 
придобият знания в областта на иновациите и предприемачеството при високите технологии, 
които да им спомогнат за изграждане на предприемачески дух и умения и да намерят 
приложение при създаването и внедряването на високотехнологични иновации като бъдещи 
инженери. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Икономика на знанието; Държавна 
политика в областта на иновациите; Същност и съдържание на иновационния мениджмънт; 
Класификация на иновациите; Иновационен процес; Иновационен цикъл; Отворен и затворен 
модел на иновациите; Стратегическо управление на иновациите в малките, средните и 
големите организации; Иновации и предприемачество; Видове предприемачи и ролята ми в 
иновационната икономика; Иновационни структури; Управление на иновационни проекти. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по икономическите дисциплини - икономика, 
мениджмънт и маркетинг, бизнес планиране. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант, издаден учебник и 
ръководство за лабораторни упражнения. Разработен сайт на дисциплината. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка (68% от  оценката от 
контролните работи по дисциплината), защита КР (заверка, 32% от оценката по 
дисциплината). 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Иновации БГ Българската иновационна система в 
Европейския съюз. Фондация «Приложни изследвания и комуникации», 2006; 2.  Бенев, Б., 
Мениджмънт на иновациите, С., ИК ,.БМ", 19%; 3. Цветков, Цв., Иновации и инвестиции в 
отбраната, С., стопанство, 2005; 4. Дамянова, Л., Иновационен мениджмънт (първа част). С.. 
Стопанство. 1996; 5. Георгиев. Ив., Основи на инвестирането, С., Стопанство, 1999; 6. Танева 
Н., Иновационен мениджмънт, С., 2011; 7. Иновациите - политика и практика, по ред. проф. 
д.ик.н. М. Петров, Фондация .“Приложни изследвания и комуникации", 2004; 8. Иновациите 
- европейски, национални и регионални политика, Фонд „Приложни изследвания и 
комуникации", С., 2004; 9. Петров. М.. М. Славова, Иновации - как да превърнем идеята в 
продукт, Варна, Princeps, 1996; 10. Дракър П., Иновации и предприемачество. С.. 2002.  
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Мениджмънт на проекти в информационните 
технологии 

Код: BsAIT43.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 
Курсова работа * 

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

Брой кредити: 5 

 
ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ваньо Иванов (ИПФ – Сливен), e-mail: vanyodi@gmail.com,  
Гл. ас. д-р Димитър Василев (ИПФ - Сливен), е-mail: d.vasilev@iradeum.com 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 
студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът запознава със сложния и многостранен 
процес на менажиране на проекти в информационните технологии, включващ въпроси 
свързани от една страна с функционалното проектиране на системата и от друга с дейности 
свързани с на пръв поглед странични, но с голямо значение за крайния успех обстоятелства, 
като определяне на психологическата съвместимост между членовете на разработващия 
екип, осигуряване на защитата на цялата система от пробив и други. Дисциплината е 
приложно ориентирана като по-голямата част от разглежданите теми са свързани с примери 
от практиката на различни наши и чужди фирми. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни концепции и стратегии за 
изграждане на информационни системи; Технологии за бързо създаване на софтуерни проекти 
(Rapid Application Development - RAD); Управление на IT проекти и оценка на управлението 
на риск при IT проекти; Моделиране и планиране на процеса на мениджмънт на IT проекти. 
Оценка на психологическите фактори в процеса на формиране на екип; Автоматизация на 
процеса на разработка, управление и оценка на IT проекти; Заплахи към сигурността на IT 
системите, основни типове атаки към тях и начините за преодоляването им. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по програмни езици, програмни среди и системно 
и WEB програмиране. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции в мултимедиен вариант, издаден учебник и 
ръководство за лабораторни упражнения. Разработен сайт на дисциплината. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка (68% от  оценката от 
контролните работи по дисциплината), защита на протоколи и КР (заверка, 32% от оценката 
по дисциплината). 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. O. Наков, И. Станков, И.Симеонов, Г.Димитров, 
П.Делева, Мениджмънт на проекти в информационните технологии, ТУ-София, 2012; 2. M. 
Solomon, Project Management Professional, Fourth Edition, Pearson 2009; 3. D. Garvin, M. 
Roberto, Harvard Business Review on Managing Projects, Harvard Business School Press, 2009; 4. 
Haag Stephen, Maeve Cummings, Management Information Systems, McGraw-Hill & Pittsburg 
State University, 2004; 5. Chonkroun M., Developpement rapide d’applications (RAD), Techniques 
de l’ingenieur, 2006; 6. Boehm В., Rapide Application Development (RAD) Strategies, USC, Intel 
Presentation, 1998; 7. Post G., D. Anderson, Management Information Systems, second edition, 
McGraw-Hill Higher Education, 2003. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Компютърно проектиране в електрониката и 
автоматиката 

Код:BsAIТ44.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения  
Курсова работа 

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

Брой кредити: 6 

 
ЛЕКТОР:  

Доц. д-р Димитър Няголов (ИПФ - Сливен), e-mail: d_nyagolov@abv.bg  
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободноизбираема учебна 
дисциплина за студентиТЕ от специалност “Автоматика и информационни технологии” на 
Инженерно-педагогически факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен 
“бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите имат 
теоретични и практически знания да могат да съставят принципна схема и да проектират 
печатна платка на определен вид електронно устройство (аналогово, цифрово, 
микропроцесорно). 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът “Компютърно проектиране в електрониката 
и автоматиката” е основополагащ за знанията и уменията в областта на системите за 
автоматизация на инженерния труд в електрониката и автоматиката. Учебният материал 
обхваща структурата и начина на работа със системата за автоматизирано проектиране на 
принципни схеми и печатни платки CADSTAR 7.2. Разглеждат се възможностите и начина 
на работа със системите за автоматизирано проектиране от фамилията ORCAD и PCAD.  
ПРЕДПОСТАВКИ: "Компютърно проектиране в електрониката и автоматиката" се 
основава на дисциплините: техническо документиране, електронни и полупроводникови 
елементи, електронни аналогови устройства, импулсни и цифрови устройства, 
микрокомпютърна техника, периферни устройства. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (58% от  оценката по 
дисциплината), защита на протоколи и КР(заверка, 42% от оценката по дисциплината). 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Recal –Regas Systems Limited. Cadstar CADSTAR 
7.2 Aplication Manual. Inc., Berkliy, Calif., 1996., 2. Recal –Regas Systems Limited. Cadstar 
CADSTAR 4.1 for Windows Aplication Aplication Manual. Inc., Berkliy, Calif., 1999., 3. Recal –
Regas Systems Limited. Cadstar CADSTAR 10 for Windows Aplication Aplication Manual. Inc., 
Berkliy, Calif., 2009., 4. Recal –Regas Systems Limited. Cadstar CADSTAR 13 for Windows 
Aplication Manual. Inc., Berkliy, Calif., 2017., 5. Данева, П., Автоматизация на проектирането с 
програмен пакет Protel, 2002.  
  

mailto:d_nyagolov@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Проектиране на микропроцесорни 
системи за управление 

Код: BsAIT44.2 Семестър: 7 

Вид на обучението:  
Лекции  
Лабораторни упражнения  
Курсова работа 

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

Брой кредити: 6 

 
ЛЕКТОРИ: 

Доц. д-р Димитър Няголов (ИПФ - Сливен), e-mail: d_nyagolov@abv.bg  
 Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободноизбираема учебна 
дисциплина за студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на 
Инженерно-педагогически факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен 
“бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите получават базови теоретични и 
практически познания и умения за проектиране, инсталиране, тестване, настройка и 
експлоатация на компютърни системи за управление; могат да разработват отделни апаратни 
и функционални модули на МПСУ. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “ Проектиране на микропроцесорни 
системи за управление ” включва следните основни теми: Въведение в компютърните 
системи за управление; Апаратно осигуряване на компютърните системи за управление; 
Програмното осигуряване на компютърните системи за управление; Алгоритмично 
осигуряване на компютърните системи за регулиране; Алгоритмично осигуряване на 
компютърна система за управление; Функции и характеристики на разпространените 
микрокомпютърни системи за управление. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по Теория на управлението, Комуникационна 
техника и технологии, Цифрова и микропроцесорна техника, Електронни аналогови 
устройства и Компютърно моделиране и симулации. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, илюстрирани с мултимедийна презентация от 
преносим компютър и интерактивен диалог. Лабораторни упражнения, в които се прилагат 
теоретичните знания - компютърен клас. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Текуща оценка, оформена чрез писмен тест 
през семестъра, текущ входящ контрол на лабораторни упражнения, защита на курсова 
работа и заключителен тест на лекциите.     
ЕЗИК  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Томов И., Марков С.,  Микропроцесорни 
управляващи системи. 1986 г., 2. Isermann R. Digital Control System 1981., 3. Kuo, B., 
Automatic Control Systems 1992., 4. Гарипов Е.М., Ищев К.Г., Калайков И.Г. „Цифрова 
обработка на сигналите”, Изд. „Техника”, София 1988г., 5. Бесекерский В.А., Евтимов Н.В., 
Фибрикант Е.А., Соколов Н.Г. „ Микропроцессорные системы автоматического управления” 
изд. Машиностроение, Ленинград 1988г., 6. Лю Ю.Ч., Гибсон Г. ”Микропроцесоры 
семейства 8086/8088. изд. Радио и Связи, Москва 1987г., 7. Motorola Microcontrollers 
MC68HC11Ex Family Data Sheet, 2005г., 8. Microchip, 32bit PIC32 Microcontroller Families 
With USB, CAN and Ethernet, 2013y., 9. MOTOROLA SEMICONDUCTOR TECHNICAL 
DATA FOR MC68HC16Z2, 2016y., 10 SIEMENS, SIPMOS Halbleiter and SIPMOS 
Semiconductors Data Book 2016/2017y., Published by Siemens AG, D-8000, Munchen 80. 
 
 

mailto:d_nyagolov@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната 
дисциплината: 
Системно програмиране 

Код: BsАIT45.1 
 

Семестър: 7 

Вид на обучението:  
Лекции(Л), Лабораторни 
упражнения (ЛУ), Курсов проект 
(КП) 

Часове за седмица: 
Л    – 2 часа, 
СУ – 0 часа 
ЛУ – 2 часа 

Брой кредити:  7 
 

 
ЛЕКТОРИ:  доц.д-р Ваньо Донев Иванов (Инженерно-педагогически факултет – Сливен), 

email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg,  vanyodi@gmail.com 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 
студенти от специалност “Автоматика и информационни технологии”, направление 5.2. 
„Електротехника, електроника и автоматика” на Инженерно-педагогически факултет, 
образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да даде на студентите фундаментални познания и 
професионални умения в програмирането на език С на ниско ниво в UNIX-подобни системи, 
предимно  особеностите на създаване на процеси и нишки, както и работа в мрежов режим. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  В процеса на обучение по дисциплината Системно 
Програмиране студентите придобиват умения по програмиране на „ниско ниво“, 
програмиране в реално време, използване на операционни системи с отворен код и създаване 
на отворено програмно осигуряване. Дисциплината предава на студентите фундаментални 
познания и професионални умения, за да прилагат подходите, методите и средствата за 
програмиране в реално време, като ги запознава с основите на изграждането и реализацията 
на основните механизми в програмирането на език С на ниско ниво в UNIX-подобни 
системи, предимно  особеностите на създаване на процеси и нишки, както и работа в мрежов 
режим. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по информатика и информационни технологии от 
първите шест семестъра на обучение в  Техническия университет. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, илюстрирани с мултимедийна презентация от 
преносим компютър и интерактивен диалог. Лабораторни упражнения, в които се прилагат 
теоретичните знания, компютърен клас. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Изпит, включващ текущ входящ контрол 
на лабораторни упражнения, един писмен тест през семестъра, защита на индивидуална 
задача – курсов проект и заключителен тест на лекциите.     
ЕЗИК  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Robert Love, Linux System Prgramming: Talking directly to the Kernel and C Library, 
O’Reilly, 2013. 

2. Robert Love, Linux Kernel Development, Addison-Wesley Professional, 2010. 
3. Michael Kerrisk, The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX system 

Programming Handbook, No Starch Pres, 2010. 
4. W. Richard Stevens, Stephen A. Rago, Advanced Programming in the UNIX Environment 
5. Николов Л., UNIX. Системно програмиране. Сиела, 2009 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната 
дисциплината 
Невронни мрежи и експертни 
системи 

Код: BsАIT45.2 
 

Семестър: VII 

Вид на обучението:  
Лекции, Лабораторни упражнения, 
Курсов проект 

Часове за седмица: 
Л    – 2 часа, 
СУ – 0 часа 
ЛУ – 2 час 

Брой кредити: 7 
 

 
ЛЕКТОРИ:   

доц.д-р инж. Стоян Божков(ИПФ – Сливен), 
email: s_bojkov@abv.bg, 

Технически университет – София 
 

доц.д-р Ваньо Донев Иванов(ИПФ – Сливен), 
email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg,  vanyodi@gmail.com, 

Технически университет – София 
 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 
студенти от специалност “Автоматика и  информационни технологии”, направление 5.2. 
„Електротехника, електроника и автоматика” на Инженерно-педагогически факултет, 
образователно-квалификационна степен “магистър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да се запознаят със същността на 
невронните мрежи и приложението на MATLAB за тяхното синтезиране и анализиране, 
както и да изучат и да могат да прилагат знания за същността, особеностите и използването на 
съвременни системи за изкуствен интелект. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът на дисциплината систематизира и анализира 
някои същностни теоретични и приложни аспекти от теорията на невронните мрежи, 
демонстрирайки приложението на MATLAB за тяхното синтезиране и анализиране, както и 
моделите и методите за извод на решение в експертните системи, начините за формиране на 
знания при машинно обучение и оценка на същите.   
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по информатика и информационни технологии от 
първите шест семестъра на обучение в  Техническия университет. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, илюстрирани мултимедийни презентации. 
Лабораторни упражнения, в които се прилагат теоретичните знания, компютърен клас. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит, включващ текущ входящ контрол на 
лабораторни упражнения, един писмен тест през семестъра, защита на индивидуална задача 
– курсов проект и заключителен тест на лекциите. 
ЕЗИК  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. В.С. Медведев,  В.Г. Потёмкин , Нейронные сети. 
MATLAB 6 – Москва 2002; 2. Валери Младенов,  Снежана Йорданова,  Размито управление 
и невронни мрежи, издателство на Технически университет – София,  2006.; 3. Ганчо Венков, 
Богдан Гилев, Приложение на невронните мрежи в компютърното моделиране, издателство 
на Технически университет – София, 2009.; 4. Expert systems: An introduction Matthew Beard 
2014; 5. Knowledge Based systems Rajendra Akerkar. Priti Sajja 2009 ISBN-10: 0763776475; 
6.Intelligent Systems: Principles, Paradigms and Pragmatics Robert J. Schalkoff 2009 ISBN-
13:978-0-7637-3; 7. Artificial Inteligence: A Modern Approach Stuart Russel, Peter Noving 2009 
ISBN- 10: 0136042597; 8. Artificial Intelligence: The Basics Kevin Warwick 2011 ISBN-13: 978-
0415564830; 9. Expert Systems: Principles and Programming -Joseph Giarratano, Gary D. Riley 
Course Technology October 8, 2004 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Оптически  комуникационни  технологии Код: FaBsAIT03.1 Семестър: 7 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 
Курсова работа 

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

Брой кредити: 6 

 
 
ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Димитър  Няголов (ИПФ - Сливен), e-mail: d_nyagolov@abv.bg  
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема факултативна 
дисциплина за студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на 
Инженерно-педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  
  
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се осигурят на студентите необходимите им 
знания за физичните явления въздействащи върху разпространението на оптични сигнали в 
световодни комуникационни системи, както и запознаването с основните характеристики и 
принципа на действие на основните компоненти на тези системи. 
 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Оптични влакна; Източници на 
оптично лъчение; Приемници на оптично лъчение; Пасивни оптични компоненти в ОКС; 
Дисперсия в световодната линия; Мултиплексиране чрез разделяне по дължина на вълната; 
Пасивни оптични мрежи; Световодни комуникационни системи; Измервания при оптичните 
кабелни линии. 
 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по математика, физика, оптични комуникационни 
системи. 
 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения с използване на макети, 
измервателна апаратура, персонални компютри и инструментални среди за цифрово 
моделиране. 
 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (68% от  оценката по 
дисциплината), защита на протоколи и КР(заверка, 32% от оценката по дисциплината). 
 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. В. Гугова, В. Пулков, Оптични кабелни линии и 
мрежи, Нови знания, 2009. 2. Е. Фердинандов, Б. Пачеджиева и Н.Димитров, Оптични 
комуникационни системи, Техника, 2007.  3. Е. Фердинандов и Ц. Мицев, Световодни 
комуникационни системи, том 1-3, Ciela, 2001. 4. G.P. Agrawal, Fiber-optic communication 
systems, John Wiley&Sons, Inc., 2002. 
 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Индустриални микроконтролери Код: FaBsAIT03.2 Семестър: 7 

Вид на обучението:  
Лекции  
Лабораторни упражнения  
Курсова работа 

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

Брой кредити: 6 

 
ЛЕКТОРИ: 
 

Доц. д-р Даниел Каров (ИПФ – Сливен), e-mail: dani2345@mail.bg, 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: „Индустриални микроконтролери” 
е факултативен избираем, но на практика е и фундаментален учебен курс от бакалавърската 
програма на специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогически факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите получават базови теоретични и 
практически познания и умения за проектиране, инсталиране, тестване, настройка и 
експлоатация на компютърни системи за управление; могат да разработват отделни апаратни 
и функционални модули на ИКСУ. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплината “ Индустриални микроконтролери ” 
включва следните основни теми: Въведение в компютърните системи за управление; 
Апаратно осигуряване на компютърните системи за управление; Програмното осигуряване 
на компютърните системи за управление; Алгоритмично осигуряване на компютърните 
системи за регулиране; Алгоритмично осигуряване на компютърна система за управление на 
технологичен процес (ИКСУТП);  Функции и характеристики на разпространените 
индустриални, микрокомпютърни системи за управление. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по математика, физика, механика и информатика 
от средното образование и семестриалното обучение от Техническия университет до 
текущия момент. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, илюстрирани с мултимедийна презентация от 
преносим компютър и интерактивен диалог. Лабораторни упражнения, в които се прилагат 
теоретичните знания, компютърен клас. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Текуща оценка, оформена чрез писмен тест 
през семестъра, текущ входящ контрол на лабораторни упражнения, защита на курсов проект 
и заключителен тест на лекциите.     
ЕЗИК  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Томов И., Марков С.,  Микропроцесорни 
управляващи системи. 1986 г.2. Isermann R. Digital Control System 1981. 3. Kuo, B., Automatic 
Control Systems 1992. 4. Гарипов Е.М., Ищев К.Г., Калайков И.Г. „Цифрова обработка на 
сигналите”, Изд. „Техника”, София 1988 5. Бесекерский В.А., Евтимов Н.В., Фибрикант Е.А., 
Соколов Н.Г. „ Микропроцессорные системы автоматического управления” изд. 
Машиностроение, Ленинград 1988 7. Motorola Microcontrollers MC68HC11E Family Data 
Sheet, 1995, 8. MOTOROLA SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA FOR 
MC68HC16Z2, 2008, 9.Microchip, 32bit PIC32 Microcontroller Families With USB, CAN and 
Ethernet, 2009 , 10.Фу К., Гонсалес Р., Робототехника 1989г.,  11. Фритч В. „ Применение 
микропроцессоров в системах управления” Изд. Мир, Москва 1984 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Електронни преобразователи Код: ВsAIT46 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 4 

 
ЛЕКТОР:  

Доц. д-р Даниел Каров (ИПФ – Сливен), e-mail: dani2345@mail.bg, 
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогическия факултет – Сливен, образователно-квалификационна степен „бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите да могат 
да избират електронни силови елементи и средства за преобразуване на електрическа 
енергия и да познават основните принципи на схемотехниката на отделните преобразуватели 
и практическото им използване. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат методите и 
електронни средства за преобразуване на параметрите на електрическата енергия. 
Разглеждат се и схемите на отделни групи преобразуватели с тиристорни и транзисторни 
силови елементи като: управляеми токоизправители, инвертори постояннотокови и 
променливотокови регулатори. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знания по Теоретична електротехника, Електрически измервания, 
Импулсна и цифрова схемотехника. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции,  лабораторни упражнения и беседи. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (90%), лабораторни 
упражнения (10%) 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Каров Р., Преобразувателна техника, С. Техника” 
1994; 2. Бобчева М., С.Табаков, П. Горанов . Преобразувателна техника. С., 2002; 3. Бобчева 
М., С.Табаков. Основи на преобразувателната техника. С., Техника, 1997; 4. Забродин Ю. 
Промишленная электроника. М., Высшая школа, 1982; 5. Начев Н. и колектив, Силова 
електроника. С., Техника, 1979; 6. Николов, Н. Тиристорни променливотокови регулатори. 
С., Техника, 1999  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Интернет технологии Код: BsAIT47 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 
Курсова работа 

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

Брой кредити: 4 

 
 
ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ваньо Иванов (ИПФ – Сливен), e-mail: vanyodi@gmail.com,  
Гл. ас. д-р Димитър Василев (ИПФ - Сливен), е-mail: d.vasilev@iradeum.com 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите трябва да получат теоретични и 
практически познания за методите за адресиране в Интернет; език за създаване на Интернет 
страници HTML; инсталиране и конфигурация на WEB и SQL сървър, информационната 
инфраструктура на World Wide Web; основите на облачните изчисления и услуги.; 
архитектурата и организацията на Интернет на нещата. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Методи за адресиране в Интернет; 
Език за създаване на Интернет страници HTML; WEB сървър - инсталиране и конфигурация; 
SQL – сървър; Информационна инфраструктура на World Wide Web; Комуникация чрез 
Интернет; Сигурност и средства за защита; Онлайн социални мрежи; Създаване и 
поддържане на уеб сайт. Облачни изчисления и услуги. Интернет на нещата. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Знанията и уменията по математика, физика, теоретична 
електротехника. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения с използване на макети, 
измервателна апаратура, персонални компютри и инструментални среди за цифрово 
моделиране. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (68% от  оценката по 
дисциплината), защита на протоколи и КР(заверка, 32% от оценката по дисциплината). 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Компютърни мрежи, Дебора Литълджон Шиндер. 
CISCO Systems. СофтПрес, 2010; 2. Облачни изчисления. Марина Младенова, Интел 
Ентранс, 2011; 3. Internet Technology and Web Design. McGraw-Hill Education, 2011; 4. The 
Internet of Things. Sean Dodson and Rob van Kranenburg, 2009; 5. Architecting the Internet of 
Things.  Dieter Uckelmann, Mark Harrison, Florian Michahelles. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2011. 
   



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Методики за разработване на дипломна работа Код: BsAIT48 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции  
Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 
Л – 0 часа  
СУ - 1 часа 

Брой кредити: 2 

 
 
ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ваньо Иванов (ИПФ – Сливен), e-mail: vanyodi@gmail.com,  
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 
за студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да осмислят научния текст като 
система от елементи и непрекъснатата връзка между тях, да откриват информационните 
текстови структури в специализираните текстове; да познават основните жанрове писмена 
научна реч и да могат да пишат различни разработки на академични текстове, да получат 
основни теоретико-приложни знания и умения по подготовката и написването на дипломната 
работа, като краен резултат от предварително подготвено и проведено изследване, да 
придобият навици и умения в областта на писмената реч в рамките на професионалните им 
потребности. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Научен стил - характерни 
особености, структура на научния текст. Студентско научно творчество: Реферат. Доклад. 
Курсова работа. Академично есе. Основни жанрове на научно-техническата информация. 
Анотация, реферат, обзор. Стилно-езикови особености на патентната литература. 
Промишлена реклама. Техническа инструкция. Основни въпроси при разработването на 
дипломната работа. Ход на научното изследване, методи на научното познание. Подготовка 
за написването на дипломна работа. Избор на тема, планиране и подготовка, цел и задачи. 
Работа с литературни източници, литературен обзор и подбор на фактическия материал. 
Работа над ръкописа: композиция, начини на излагане на научните материали. Езиково-
стилно оформяне на дипломната работа. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Всички знания по български език, езикова култура. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Словесни, проблемно-творчески, писмени. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Бижков Г., Методика на дипломната работа, УИ 
”Novissima verba ”, Бс.,1993.2.Бижков Г., Методика на курсовата и дипломната работа, ВСШ,  
С.,1980. 3.Сепетлиев Д., Методика и технология на научно-изследователската работа, Ч. I, 
ВСШСО, С., 1976. 4. Иванов Ив., Подготовка на дипломна работа, ИК „Аксиос“, 1998. 5. 
Мавродиева, Ив. Академично писане. Изграждане на успешни писмени и устни умения в 
процеса на академичната комуникация, ИК Сема РШ, 2005. 6.Сенкевич М.П. Стилистика 
научной речи и литературное редактирование научных произведений. ВШ, М., 1984. 
7.Сборник Български държавни стандарти. Библиотечно дело /по състояние към 
01.07.1990г./, Стандартизация, С., 1990.   



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 
Наименование на учебната дисциплина: 
Инженерна лабораторна практика в 
електрониката и автоматиката 

Код: BsAIT49.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
 Лекции 
 Лабораторни упражнения 
 Курсова работа 

Часове за седмица: 
Л - 1 час 
ЛУ - 3 часа 
КР 

Брой кредити: 3 

 

ЛЕКТОР: 
Доц. д-р Димитър Няголов (ИПФ - Сливен), e-mail: d_nyagolov@abv.bg  

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Дисциплината “Инженерна 
лабораторна практика в електрониката и автоматиката” е задължителен, свободно избираем 
учебен курс от бакълавърската програма на специалност “Автоматика и информационни 
технологии”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел студентите да 
придобият практически умения при проектирането и настройката на отделните функционални 
възли, както и завършени електронни устройства.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Захранващи устройства. Импулсни 
схеми с дискретни елементи. Импулсни схеми с логически елементи. Приложни схеми с 
операционни усилватели. Практически методи за усигуряване на устойчивост и подобряване 
на характеристиките на електронните схеми.  
ПРЕДПОСТАВКИ: Осъществяват се входни връзки с дисциплините: Теоретична 
електротехника, Полупроводникови елементи, Импулсна и цифрова схемотехника, 
Електрически измервания, Електронни аналогови устройства, Микропроцесорна техника. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, илюстрирани със схеми, мултимедийни 
презентации и табла, лабораторни упражнения и курсова работа. 
МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка се оформя на базата на: 
Постигането на поставената цел, която се контролира текущо през семестъра и с курсовата 
работа посредством коефициенти на тежест съответно 0,68 от текущия контрол и 0,32 
изпита. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Стефанов Н. Й., Токозахранващи устройства, 
София, Техника, 1999г., 2.Браун Марти, Импулсни захранващи устройства, техника, 2002г., 
3.Соклоф. С., Приложения на аналогови интегрални схеми, София, Техника, 1990г., 
4.Кофлин Р., Ф. Дрискол, Операционые усилватели и линейные интеграпные схеми, 
Издателство " Мир", 1989г., 5.Шойлев Х., Михайлов М. Сборник от приложни схеми с 
операционни усилватели, София, Техника 2001г., 6.Златаров В., Л. Доневска, Д. Стаменов, 
Немигенчев И., Електронни аналогови схеми и устройства, София. Техника. 1994г., 
7.Димитрова С.,В. Василев,  Аналогови електронни изчислителни машини, София. Техника. 
1989г., 8.Рутоковски Д., Наръчник по операционни усилватели, София. Техника, 1988г.,  9. 
Коннели Д., Аналоговы интегралные схемы, Москва, Мир, 1993г.,10.Соколов С., 
Приложения на аналогови интегрални схеми, София, техника, 1998г., 10.Златаров В., Л. 
Доневска др. Ръководство за курсово проектиране по електронни аналогови схеми и 
устройства, София. Техника. 1993г., 12. Актуални интернет адреси 

mailto:d_nyagolov@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Инженерна лабораторна практика в 
информационните технологии 

Код: BsAIT49.2 
 

Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции (Л), Лабораторни упражнения 
(ЛУ)  

Часове за седмица: 
Л     –  1  
ЛУ   – 3  

Брой кредити: 
3 
 

 
ЛЕКТОРИ: 

1. доц. д-р Ваньо Иванов (Инженерно-педагогически факултет – Сливен), тел.: 
0895586507 ,  email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg, vanyodi@gmail.com,  Технически 
университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 
студенти от специалност “Автоматика и информационни технологии”, направление 5.2. 
Електротехника, Електроника и Автоматика на  Технически университет – София, 
образователно-квалификационна степен  “бакалавър”. 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА  ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има интердисциплинарен 
характер, а  нейните цели са практично-приложни. Упражняват се придобити вече знания  и 
се усвояват нови такива. Работи се по съпътстващи  дисциплини. Самата дисциплина дава 
възможност за самостоятелно творческо мислене и решение на проблемите. Генерира 
познания за пресичащите се области на знанието  на част от дисциплините, включени в 
учебния план за степен “бакалавър”.  
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Студентите придобиват и доразвиват теоретични 
познания и практически умения в следните области и теми като: Теория на графите, Системи 
за масово обслужване – принципи и практики, Дискретна математика -  автоматни 
граматики, машина на Тюринг и др., Процедурни езици от високо ниво – разработване на 
приложни програми, Документиране на технически проект с използване на Държавен 
стандарт. ПРЕДПОСТАВКИ: Базира се на познанията и уменията, получени от обучението 
в бакалавърската степен  до текущия семестър на  Технически университет – София и най-
вече дисциплините:  Програмиране и използване на компютри, Програмни системи и 
технологии, Микропроцесорна техника, Теория на управлението. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, илюстрирани с мултимедийна презентация от 
преносим компютър и интерактивен диалог. Лабораторни упражнения, в които се прилагат 
теоретичните знания ползва се актуален софтуер, компютърен клас и самостоятелна подготовка с 
възможност за използване на достъпен софтуер, литература и Интернет.. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, оформена чрез : текущ 
входящ контрол на лабораторни упражнения и разработване и защита на тезис със създаване и 
демонстриране на  функциониращ софтуер. 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. http://tu-sliven.com/Studenti/UchebniM/ILPIT.html 
2. http://www.tutorialspoint.com/vb.net/index.htm;   

http://www.cppreference.com  

mailto:vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
mailto:vanyodi@gmail.com
http://tu-sliven.com/Studenti/UchebniM/ILPIT.html
http://www.tutorialspoint.com/vb.net/index.htm
http://www.cppreference.com/


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 

Тестване и настройка на електронни схеми 
и системи 

Код: ВsAIT50.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лабораторни упражнения,  

Часове за седмица: 
ЛУ – 3 часа 

Брой кредити: 3 

 
ЛЕКТОРИ: 

доц. д-р инж. Тодор Тодоров  
e-mail: ttodorov@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираема учебна 
дисциплина за студентите от специалност "Автоматика и информационни технологии" на 
Инженерно-педагогически факултет - Сливен, образователно- квалификационна степен 
"бакалавър". 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се придобият знания и практически умения 
за тестване и настройка на електронни аналогови и цифрови схеми. Предоставят се знания за 
тестване на електронни схеми чрез компютърно моделиране и симулации– анализ на 
електронни схеми в честотната и времевата област, параметричен анализ. Предоставят се 
практически възможности за измерване на основни електрически величини и сигнали в 
контролни точки на електронните схеми. Придобиват се знания за анализ на работата на 
схемите и възможни причини за откази. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дават се познания за синтезиране, тестване и 
настройване на електронни схеми чрез компютърно моделиране и симулация. Разглеждат се 
начините за определяне на контролни точки за тестово изпитване и настройване на цифрови 
и аналогови електронни схеми. Утвърждават се навици за работа с измервателна апаратура и 
компютърни програми за моделиране и симулация на електронни схеми. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по дисциплините: Необходими са познания по 
Висша математика, Физика, Електротехнически материали, Теоретична електротехника, 
Електрически измервания, Теория на управлението, Полупроводникова електроника, 
Импулсна и цифрова схемотехника, Електронни и аналогови устройства. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лабораторни упражнения. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две едночасови писмени текущи оценки в 
средата и края на семестъра (общо формират 50 %), лабораторни упражнения (50 %)  
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Гаджева, Е., Т. Куюмджиев, С. Фархи, М. 
Христов, А. Попов, Компютърно моделиране и симулация на електронни и електрически 
схеми с Cadence PSpice, София, Изд. Меридиан 22, 2009г., 2. Райковска, Л., E. Гаджева, 
Автоматизация на проектирането в електрониката и комуникациите. Част I. Моделиране и 
симулация с OrCAD PSpice, София, Изд. Меридиан 22, 2005 г., 3. Шойкова, Е., С. Цанова, Д. 
Колев, И. Пандиев, Методология за проектиране на електронни схеми с PSpice., 4. MicroSim 
Schematics User’s Guide, 1996., 5. Соклоф, С., Приложения на аналогови интегрални схеми, 
София, 1990., 6. OrCAD Capture User's Guide, Cadence Design Systems Inc., USA, 2000 
(capug.pdf)., 7. OrCAD PSpice User's Guide, Cadence Design Systems Inc., USA, 2000 
(pspug.pdf)., 8. Манова, Д., Изследване на предавателни характеристики с помощта на 
PSpice, Електротехника и електроника (Е+Е), № 7-8, стр. 86-91, 2005., 9. Браун, М., 
Токозахранващи устройства, София, 2005. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Проектиране и тестиране на софтуер 

Код: BsAIT50.2 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 
Курсова работа 

Часове за седмица: 
Л – 0 часа 
ЛУ – 3 часа 
 

Брой кредити: 3 
 

 
ЛЕКТОРИ:  

Доц. д-р Ваньо Иванов (ИПФ – Сливен), e-mail: vanyodi@gmail.com,   
Технически университет – София 

 
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителнa учебна дисциплина 
за студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогическия факултет - Сливен, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дава на студентите знания за методите за 
пренасяне на данни и защита от грешки; структурата и архитектурата на съвременните 
компютърни мрежи; методите за контрол и диагностика. След завършване на курса 
студентите да могат да използват знанията си за решаване на инженерни задачи при 
проектиране и експлоатация на компютърни мрежи. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни понятия и определения; 
Физически среди за пренасяне на информация, канал, ентропия и производителност на 
източника; Пренасяне на данни с аналогови и цифрови сигнали, международни норми и 
стандарти; Шумоустойчиво кодиране, общи принципи за използване на излишъка; Кодове на 
Хеминг и циклични кодове – задаване, свойства, методи за построяване, кодиращи  и 
декодиращи устройства; Първични кодове, код ASCII, Код МТК- 3, МТК- 5, стандарти за 
използване на кодовете в Р България; Компютърни мрежи - норми и стандарти, Ethernet 
мрежи, Token Ring мрежи, ATM мрежи; Локални (LAN) и глобални (WAN) мрежи, 
структура, топология, архитектура, адресиране, протоколи; Основи на Internet, TCP/IP 
протоколи, електронна поща 
ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране и използване на компютри, Теоретична електротехника, 
Импулсна и цифрова схемотехника, Програмни системи и технологии, Микропроцесорна 
техника, Комуникационна техника.   
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо – програми.  За 
лабораторните упражнения се представят протоколи, които се защитават пред 
преподавателя.  
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Семестриален изпит в края на семестъра 
(80%), лабораторни упражнения (20%) 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Столингс В. Компьютерные системы  передачи 
данных. М., СПб, Киев, Издат. Дом “Вильямс”, 2002; 2. Нортън П. Мрежи. Пълно 
ръководство. С., ИнфоДар, 2002; 3. Комър Бр.  TCP/IP. Ръководство. С. Инфодар, 2000; 4. П. 
Кориган. Изграждане на локални компютърни мрежи с NetWare на Novell. С., Техника 1993; 
5. Стен Шат. LAN-архитектура, избор и използуване. С., Paraflow. 1994.6. Владислав Хейна. 
Локални компютърни мрежи. С., Града. 1995. 134с.7. Кокеров Г., Д. Василев. Компютърни 
мрежи. С., ТУ, 2007 

mailto:vanyodi@gmail.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 

Управление на електромеханични 
устройства и системи 

Код: ВsAIT51.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции, 
Лабораторни упражнения,  
Kурсов проект 

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

Брой кредити: 4 

 
ЛЕКТОРИ: 

доц. д-р Стоян Божков (ИПФ-Сливен), email:s_bozhkov@abv.bg 
гл. ас. д-р Минчо Пеев (ИПФ-Сливен), email:mfpeev@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Избираема учебна 
дисциплина за студентите от специалност "Автоматика и информационни технологии" на 
Инженерно-педагогически факултет - Сливен, образователно- квалификационна степен 
"бакалавър". 
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Изучаване на основните методи за управление 
на електродвигатели, работещи съвместно с изпълнителен механизъм. Предоставят се 
основополагащи знания, необходими при анализа и синтеза на конкретни вариантни 
решения на управляващи и пуско-регулиращи устройства, изградени със съвременни 
електронни елементи. Изяснени са подходите при разработване на оптимален вариант за 
управление на конкретна електромеханична система, с което се осигуряват необходимите 
познания при проектиране, настройка и експлоатация. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дават се познания за типовите статични 
съпротивителни моменти, основно уравнение на електрозадвижването, устойчива работа на 
електромеханична система. Изучават се механичните характеристики на отделните видове 
електродвигатели и начините за регулиране на честота на въртене. Разглеждат се преходните 
процеси в електромеханичните системи и определяне времето за пускане и спиране на 
електрозадвижването. Представя се теорията на оптималното управление и нейното 
приложение при управлението на електромеханични системи.  
ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по дисциплините: Необходими са познания по 
Висша математика, Физика, Електротехнически материали, Теоретична електротехника, 
Електрически измервания, Механика, Теория на управлението, Полупроводникова 
електроника, Импулсна и цифрова схемотехника, Електронни и аналогови устройства. 
МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с нагледни материали (слайдове, табла и чертежи), 
лабораторни упражнения. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (70%), лабораторни 
упражнения (30%), 
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Минчев Д., “Автоматично управление на 
електрозадвижванията”, 1985., 2. Йорданов Д., “Основи на електрозадвижването”, София, 
1987., 3. Михов М., “Управление на електромеханични системи”., 4. Ключев В., “Теория на 
електрозадвижването”, София, 1989., 5. Вълов, Н., Управление на електромеханични 
системи, Русе, 2017., 6. Божилов, Г., Е. Соколов, Електромеханични устройства, София, 
2010., 7. Апрахамян, Б., М. Щреблау, Т. Пенев, Електромеханични устройства в 
автоматизацията и електромеханични устройства и системи, Варна, 2011. 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната дисциплина: 
Криптографски методи за защита на 
информацията в база данни 

Код: BsAIT51.2 Семестър: 8 

Вид на обучението: 
Лекции  
Лабораторни упражнения 
Курсов проект 

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

Брой кредити: 4 

 
 
ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ваньо Иванов (ИПФ – Сливен), e-mail: vanyodi@gmail.com,  
Гл. ас. д-р Димитър Василев (ИПФ - Сливен), е-mail: d.vasilev@iradeum.com 

Технически университет – София 
 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 
студентите от специалност “Автоматика и информационни технологии” на Инженерно-
педагогически факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.   
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса e да запознае студентите с 
основните принципи, заложени в науката Криптография и нейното приложение за защита на 
информацията в съвременните компютърни системи. Получените знания могат да бъдат 
използвани в практиката за решаване на задачите, свързани с осигуряването на надеждна 
криптографска защита в различни сфери – електронен бизнес, банкиране, системи за 
електронно разплащане и др. 
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебният материал включва основни теоретични и 
приложни аспекти на криптографските методи и алгоритми. Представени са структурата и 
комлпонентите на криптографската система. Отделено е място за криптографския анализ 
като дял от науката Криптология. Разглеждат се основни представители на двата вида 
криптографски алгоритми и тяхното приложение в съвременните стандарти и протоколи за 
криптографска защита. Особено внимание е отделено на схемите за автентификация – 
изучават се принципите за генериране и проверка на електронен подпис и осигуряването на 
защитена среда за електронните транзакции с използване на технологията PKI. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се основни познания по висша математика, технология на 
програмирането, както и умения при използването на езици за структурно и обектно 
програмиране. 
МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, в които се използват помощни визуални средства и 
фирмени материали за запознаване с най-новите криптографски продукти и областите на 
тяхното приложение. Лабораторните упражнения се провеждат в компютърна зала на 
основата на примери и задания от ръководство по дисциплината. Предвидено е 
самостоятелно разработване на курсов проект с консултации при преподавателя. 
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (68% от  оценката по 
дисциплината), защита на протоколи и КР(заверка, 32% от оценката по дисциплината). 
ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Нонинска, И., Криптография, София, 2005;.2. 
Нонинска, И., Криптографски методи за защита на информацията (ръководство), София, 
2007; 3. Martin, K.M. Everyday Cryptography, 2012, 560 pp. 4 Raggad, B.G. Information Security 
Management (Concepts and Practice), 2010, 871 pp. 5. Elbirt, A.J. Understanding and Applying 
Cryptography and Data Security, 2009, 416 pp. 6. Smart, N. Cryptography: An Introduction, 2013, 
433 pp. 7. Sen, J. Cryptography and Security in Computing, 2012, 242 pp. 
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