
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Математика III част 

Код: FBE19 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Лекции, упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2часа,  

У – 2 час,  

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ: 

 Доц. д-р Йонко Стойнов (ФПМИ), тел.: 9653497, еmail: ids@tu-sofia.bg   

Доц. д-р доц. д-р Катя Дишлиева (ФПМИ), еmail: kad@tu-sofia.bg 

  

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от специалност “Електроника” на Технически университет-София, образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

могат да работят с функция на комплексна променлива, да прилагат методите на 

операционното смятане за определен клас задачи от обикновени диференциални уравнения, 

да работят с понятия от теория на полето, да решават задачи от областите  вероятности и 

математическата статистика. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Функция на комплексна променлива, 

Редове на Фурие, Операционно смятане, Теория на вероятностите, Математическа статистика. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика I  и Математика II (диференциално и интегрално смятане на 

една и повече променливи, линейна алгебра, аналитична геометрия, обикновенни 

диференциални уравнения). 

 МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и упражнения на черна дъска. 

 МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Два теста с тегло 0.2 и тричасов  писмен 

изпит с тегло 0.8.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Л. Гърневска, Р. Петрова, Й. Панева-Коновска, Комплексни числа, функция на 

комплексна променлива (лекции и задачи), ДЕЛИКОМ, 2004, София. 

2. Л. Гърневска, Ред на Фурие. Интеграл на Фурие. Трансформация на Фурие. 

Уравнения на математическата физика, РОМИНА, 2007, София. 

3. Л.Бояджиев, О.Каменов, Висша математика 4, СИЕЛА, София, 2002 

4. М.Маринов, К.Проданова, Теория на вероятностите, ТУ-София, 2012. 

5. М.Маринов, К.Проданова, Сборник от задачи по теория на вероятностите, ТУ-София, 

2013. 

6. Колектив на ИПМИ, Избрани глави от математиката, Модул V, (под редакцията  на 

доц.д-р Св.Милушева), Печатна база ТУ - София,1993. 

7. Маринов М.С., Аналитични функции. Редове на Фурие. Интегрални трансформации, 

СИЕЛА,София, 1998. 

8. Prodanova K., Lectures Notices in Statistics, TU-Sofia, 2008. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Теоретична електротехника 

Код: FBE20 
Семестър: 3    

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни и лабораторни 

упражнения  

Часове за седмица:  

Л-3 ч., СУ-2 ч., ЛУ-1 ч.  

 

Брой кредити:7 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Снежана Терзиева (ФА), тел: 965 23 94, еmail: ster19@tu-sofia.bg 

Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти от специалност "Електроника" към ФЕТТ на ТУ-София за образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да запознае студентите с основните методи за 

анализ на линейни електрически вериги и да даде основни понятия от теорията на 

нелинейните вериги и теорията на електромагнитното поле. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината включва основни понятия и закони за 

електрическите вериги; стационарни синусоидални режими в линейни електрически вериги, 

преобразуване на електрически вериги, методи за анализ на линейни електрически вериги, 

резонанс, теореми за електрически вериги, електрически вериги с индуктивни връзки, 

трифазни вериги, четириполюсници, класически метод за изследване на преходни процеси в 

линейни вериги, основни положения от теорията на нелинейните вериги и теория на 

електромагнитното поле. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Висша математика I, II и III и Физика I и II. 
 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите и семинарните упражнения се представят на черна 

дъска. Лабораторните упражнения се провеждат с макети и измервателни уреди. Студентите 

изработват протоколи, които се проверяват от водещия. Включена е и курсова работа, по 

време на която студентите се запознават и използват софтуерния продукт за анализ на 

електрически вериги PSpice. 
 

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

Контролна работа с две задачи по време на семестъра. В крайната оценка участват с 

различни тегловни коефициенти оценките от изпита, семинарните и лабораторните 

упражнения и курсовата работа.  
 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. К. Брандиски, Ж. Георгиев, В. Младенов, Р. 

Станчева, Теоретична електротехника,Част I, ИК КИНГ, 2004 г., София.; ISBN: 954-9518-

28-0,  2. К. Брандиски, Ж. Георгиев, В. Младенов, Р. Станчева, Теоретична електротехника, 

Част II, ИК КИНГ, 2008 г., София; ISBN: 954-9518-29-9,  3. К. Брандиски, С. Владов, Ж. 

Георгиев и др., Ръководство за лабораторни упражнения по ТЕ, ИК КИНГ 2010, София; 

ISBN: 954-9518-24-8, 4.  К. Брандиски, В. Младенов, С. Петракиева, Ръководство за 

решаване на задачи по ТЕ с PSpice (OrCAD 16.3), ИК КИНГ, 2012, София, ISBN: 978-954-

9518-72-6,  5. C. Alexander , M. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 5th Edition, 

McGraw-Hill Higher Education, 2013, ISBN 0073380571,  6. W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, S. M. 

Durbin, Engineering Circuit Analysis, 8th Edition, Tata McGraw-Hill Education, 2011, ISBN 

0073529575;  7. M. Nahvi, J. A. Edminister, Theory and Problems of Electric Circuits 

(Schaum's Outline of Electric Circuits), 6th Edition, McGraw-Hill Education, 2014, ISBN 

9780071830454;  8. Л. А. Бессонов, Теоретические основы электротехники. 

Электрические цепи, 12-е изд., Юрайт, Москва 2014, ISBN 978-5-9916-3210-2;  9. В. П. 

Попов, Основый теории цепей, Юрайт, Москва, 2013, ISBN 5-9916-2000-0. 

file:///E:/ECHTK%20-%20EF-2011/ElektroTehnika/еmail:%20rds@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Електрически измервания 

Код: FBE21 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:   

доц. д-р Георги Сашов Милушев, тел.: 965 23 80, е-mail: gm@tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студенти от специалност “Електроника” на Факултет по Електронна техника и 

технологии, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

могат да прилагат знания за: основните видове уреди и методи за измерване на електрически, 

магнитни и неелектрически величини, методите за обработка на резултатите от измерване, 

оценяването на различните видове грешки. Те трябва да могат да ги използват при решаване 

на инженерни задачи в бъдещата си дейност на специалисти в областта на научните 

изследвания и практиката. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Същност и задачи на метрологията, 

измервателни единици и измервателни системи; Същност на измерването, видове измервания 

и методи, характеристики на средствата за измерване; Обработка на резултатите при 

многократни и динамични измервания, Метрологично осигуряване и метрологична 

проследимост на средствата за измерване; Оценяване на съответствието; Измерване на 

електрическо съпротивление при постоянен ток; Измерване на токове, напрежения, 

електрическа мощност и енергия; Измерване на параметри на електрически вериги при 

променлив ток; Компенсационни методи; Измервателни трансформатори; Основни магнитни 

величини; Изследване на феромагнитни материали при постоянно и при променливо 

намагнитване; Първични измервателни преобразуватели; Измервателни преобразуватели на 

неелектрически величини в електрически; Електромеханични (стрелкови) уреди; Електронни 

аналогови уреди; Цифрови уреди; Осцилоскопи; Оценка на характеристиките на резултата от 

измерване; Оценка на характеристиките на резултата от измерване. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Физика, Математика, Механика, Теоретични основи на 

електротехниката. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на помощни материали, мултимедийни 

презентации, консултации, лабораторни упражнения с индивидуални протоколи и защита, 

работа в екип. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит след завършване на семестъра 

(80%), лабораторни упражнения (20%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Матраков Б., Електрически измервания София, 

Изд-во на ТУ, 1999. 2.Радев Х. и др.,Метрология и измервателна техника, Книга справочник 

в три тома, Том 1, С., Софттрейд, София, 2010. 3. Радев Х. и др.,Метрология и измервателна 

техника, Книга справочник в три тома, Том 2, С., Софттрейд, София, 2012. 4. Гуров И., 

Гълъбов К., Делийски Р., Държанова Д., Панделова А., Славов В., И., Еленков А., Иванчева 

В., Милушев Г., Стоянов Н., Цветков П., Ръководство за лабораторни упражнения по 

“Електрически измервания”, част-I и II, Изд-во на ТУ, 2012 г.. 5. Kalchev I., Kodjabashev. I., 

Kolev N., Petrov I., Tashev T., Yordanova S., Measurement and Instrumentation., TU, 2006. 6. 

Laboratory Manual on Measurement and Instrumentation. Kolev. N., I. Petrov, I. Kalchev, P. 

Tzvetkov, Sofia, Technical University of Sofia. 1999. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Полупроводникови елементи 

Код: FBE22 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л –  3 часа, ЛУ – 2 часa  

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОРИ:   

Проф. д-р инж. Таня Василева (ФЕТТ), тел.: 965 2490, еmail: tkv@tu-sofia.bg 

Проф. д-р инж. Марин Христов (ФЕТТ), тел.:965 2450, email: mhristov@ecad.tu-sofia.bg 

Доц. д-р инж. Емил Д. Манолов (ФЕТТ), тел. 965 2220, еmail: edm@tu-sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за студентите от специалност “Електроника” в образователно квалификационна степен 

“бакалавър” към ФЕТТ.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

познават принципа на действие на полупроводниковите елементи и основните им 

приложения; да определят важни параметри от характеристиките им и да оценяват влиянието 

на режима и температурата върху действието на елементите; да могат да осигуряват нормален 

режим на работа на елементите и да изчисляват основните параметри, свързани с работата им; 

да сравняват полупроводниковите елементи и избират подходящ елемент за конкретно 

приложение. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни свойства на 

полупроводниците;   Стандартни диоди и диоди със специално предназначение; Биполярни 

транзистори; Тиристори; Полеви транзистори с изолиращ PN преход; MOS транзистори; 

Оптоелектронни елементи; Въведение в интегралните схеми; Дисплеи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Физика, Електротехника, Материалознание. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, мултимедийни средства за 

електронно обучение,  които позволяват да се визуализират с анимации и интерактивни 

програми основните процеси в полупроводниковите елементи, основните им характеристики 

и параметри, както и тяхното изменение от режима и температурата, задачи за самостоятелна 

работа, лабораторните упражнения с протоколи и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени текущи оценки с тестове от 

лабораторните упражнения в средата и края на семестъра (общо 40%), изпит с тестове (60%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Power Point слайдове за лекции:  http://lark.tu-sofia.bg/ ppe /lectures , 2014 

2. Floyd, Thomas L. Electronic devices. Prentice Hall, ISBN-13: 978-0-13-254986-8, ISBN-10: 0-13-254986-

7 (9-th edition), 2012 

http://abmpk.files.wordpress.com/2013/04/electronic-devices-9-th-edition-thomas-floyd.pdf 

3. Floyd, Thomas L. David M. Buchla Electronics Fundamentals: Circuits, Devices and Applications (Floyd 

Electronics Fundamentals Series), Prentice Hall, 2009, ISBN-10: 0135072956 (8th Edition) 

http://www.amazon.com/Electronics-Fundamentals-Circuits-Devices-Applications/dp/0135072956 

5. Христов, М., Т. Василева, Е. Манолов, Полупроводникови елементи, С., Нови знания, 2007;  

6. Цанов, М., Ф. Копаранов, И. Фурнаджиев. Ръководство за лабораторни упражнения по 

полупроводникови елементи. С., Нови знания, 2008;  

7. Интерактивни мултимедийни електронни учебни материали: 

http://lark.tu-sofia.bg/ppe/e-learning/ 

mailto:tkv@tu-sofia.bg
mailto:mhristov@ecad.tu-sofia.bg
mailto:tkv@tu-sofia.bg
http://lark.tu-sofia.bg/епп/lectures
http://abmpk.files.wordpress.com/2013/04/electronic-devices-9-th-edition-thomas-floyd.pdf
http://www.amazon.com/Electronics-Fundamentals-Circuits-Devices-Applications/dp/013219709X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1238676481&sr=1-1
http://www.amazon.com/Electronics-Fundamentals-Circuits-Devices-Applications/dp/013219709X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1238676481&sr=1-1
http://www.amazon.com/Electronics-Fundamentals-Circuits-Devices-Applications/dp/0135072956
http://lark.tu-sofia.bg/ppe/e-learning/


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Програмиране и използване на 

компютри III 

Код: FBE23 Семестър: 3 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:  

проф. д-р инж. Мариана Горанова (ФКСУ), тел.: 965 3324, email: mgor@tu-sofia.bg 

Технически университет ‒ София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студенти по специалност „ЕЛЕКТРОНИКА“, за образователно-квалификационната степен 

„бакалавър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е запознаване с 

алгоритмичен език за програмиране Java. Акцентира се на синтаксиса и семантиката на 

езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се 

обсъждат предимствата и недостатъците на конкретните реализации. Специално внимание се 

отделя на GUI в Java. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: oбектно-ориентирано програмиране, 

структура на Java програма; изрази и операции, променливи в Java, декларации и 

присвояване; управляващи конструкции, разклонение и цикли, изключителни ситуации – 

прихващане и обработка на изключения; обекти в Java, декларация на клас, членове на клас, 

методи, конструктори, предефинирани методи; статични полета и методи, обекти – инстанции 

на клас, създаване, инициализация, присвояване и разрушаване на обекти, достъп до полетата 

и методите, класове обвивки, тестови класове, обвивки на класовете, преобразуване на типове 

при класовете; масиви – декларация, дефиниция, инициализация, сортиране и търсене; 

символни низове – декларация, преобразуване, сравнения, клас String, създаване и 

инициализиране на символен низ, операции върху символни низове; същност на 

наследяването, производни класове и наследяване, достъп до компонентите на базов и 

производни класове, предефиниране на променливи, предефиниране на методи, извикване на 

конструктори, конструктори с параметри, абстрактни методи и класове и интерфейси; GUI в 

Java. Swing компоненти, пакети, входно/изходни потоци, колекции и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  Програмиране и използване на компютри I, Програмиране и използване 

на компютри II, основни познания по алгоритми. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и демо-програми, 

лабораторните упражнения и самостоятелна работа с описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени работи (текущи оценки) в 

средата и края на семестъра (общо 100%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Bruce Eckel, Thinking in Java, 4
th

 Edition, Prentice 

Hall, 2006. 2. Хърбърт Шилдт, Java 2 – Ръководство на програмиста, СофияПрес, 2007. 3. The 

Java™ Tutorials http://java.sun.com/docs/books/tutorial/. 4. Herbert Schildt, Java: A Beginner's 

Guide, Sixth Edition, 2014. 5. Java: The Complete Reference, Ninth Edition by Herbert Schildt, 2014 

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
http://www.amazon.com/Herbert-Schildt/e/B001H6PSMG/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1403196902&sr=1-2
http://www.amazon.com/Java-Beginners-Guide-Herbert-Schildt/dp/0071809252/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1403196902&sr=1-2
http://www.amazon.com/Java-Beginners-Guide-Herbert-Schildt/dp/0071809252/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1403196902&sr=1-2
http://www.amazon.com/Java-Complete-Reference-Herbert-Schildt/dp/0071808558/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1403196902&sr=1-8
http://www.amazon.com/Herbert-Schildt/e/B001H6PSMG/ref=sr_ntt_srch_lnk_8?qid=1403196902&sr=1-8


 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебнатадисциплина 

ЧУЖД ЕЗИК 

Код: 

FBЕ24 
 

Семестър 

3 

 

Вид на обучението 

Семинарни упражнения 

 

Часове за седмица 

2 

Брой кредити: 

0 

 

ЛЕКТОРИ: ст.пр. Снежанка Недкова Анастасова – английски език, тел. 965 3160, sanastassova@tu-sofia.bg,  

ст.пр. Павлина Иванова Златева – немски език, тел. 965 3160, pavlina.zlateva @tu-sofia.bg, 

 ст.пр. Ангелина Параскова Радева – руски език, тел. 965 3162, angelina.radeva@gmail.com ,  

ст.пр. Светлана Стоянова Даскалова – френски език, тел. 965 3164, s_daskalova@tu-sofia.bg  

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София, ДЧЕОПЛ. 

СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължителна учебна дисциплина за редовните студенти от всички специалности на Факултет електронна техника и 

технологии на ТУ – София за образователна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на обучението по чужд език е да се улеснят студентите в ползването на научна литература и специализирани 

текстове, както и в развитието на тяхната говорна компетентност, за да проявят подобаващо за конкретна ситуация 

поведение като прилагат ефективни компенсаторни стратегии за преодоляването на възникнали комуникативни проблеми. 

Допълнителните знания и практическия опит в специализирани езикови умения целят успешното участие на студентите в 

международни научни конференции и форуми, специализации по линия на международния образователен обмен и 

програми на ЕС, както и на двустранни споразумения с други партниращи университети. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Студентите се обучават по гъвкава модулна система, съобразена с установените чрез входен тест 3 нива на владеене на 

съответния език. Програмата надгражда и обогатява усвоения минимум езикови знания от средното училище с характерни 

за специалността категории, понятия и лексика. Чрез оригинални учебни материали се задълбочават познанията на 

студентите по граматика, синтаксис и словообразуване, фразеология и специализирана терминология. Обучението по чужд 

език изгражда комуникативни умения и компетентност, позволяващи на студентите да общуват пълноценно в реални 

житейски и професионални ситуации. Затвърждават се четирите езикови умения (слушане, четене, говорене и писане), 

целящи адекватното слухово и зрително възприемане на информация, поднесена на чужд език, както и активната 

способност да се реагира в съответствие със стилистиката и нормите за междукултурно общуване. Пропорцията общ : 

специализиран език е 1 : 2. Модерната техническа база на ДЧЕОПЛ позволява ползването на съвременни аудиовизуални и 

технически средства: езикови лаборатории, видео, касетофони и компютри. 

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Обучението предполага входно ниво, изискващо основни познания по езика и елементарна граматика, съчетани с усвоен 

елементарен речников материал, преподаван в гимназиите и техникумите. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

При подбора и структурирането на учебното съдържание се използва интегриран теоретично – практически комуникативен 

подход, съобразен с функционалните потребности на студентите да използват езика в общокултурна и професионална 

среда. Използват се разнообразни интерактивни методи като дискусии, обсъждане на казуси, ролеви игри, презентации и 

разработка на индивидуални проекти по тема (при текущи консултации с преподавател), компютърни тестове по граматика 

и лексика по нива и превод на научно – техническа литература по специалността. Модулният принцип на чуждоезиковото 

обучение позволява синтез на аудиторното усвояване на знания от дадена предметна област с индивидуални форми на 

работа. 

МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Освен текуща оценка, формирана от участието, презентациите и писмените тестове по време на семестрите, се използват 

международно признати в ЕС, стандартизирани изходни тестове по нива, за да се прецени повишеното качество на 

придобитите знания. В някои специалности се изисква писмен превод на откъси от автентични научни текстове от чужд 

език на български език. Две контролни за периода на обучение през семестъра (общо 80%), активно участие в семинарни 

упражнения и самостоятелна изява (общо 20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Английски, немски, френски, руски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

Изработени са редица помагала по европейски проекти и в сътрудничество с Британски съвет и Гьоте Институт в областта 

на специализираното чуждоезиково обучение за научни и бизнес цели. Ползват се наличните ресурси на богатите 

библиотечни центрове на английски, френски и немски език, както и предоставени оригинални софтуерни програми за 

чуждоезиково обучение. 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на 

учебната дисциплина 

Физическа култура 

Код:  FBE25 Семестър – 3 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения 

Часове за седмица: 

СУ- 3 ч.,  

 

Брой кредити: 

0 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ст.пр. Валери Георгиев Пелтеков; ст.пр. Румяна Николова Ветова; 

ст.пр. Александър Александров Александров; ст.пр. Ася Кръстева Църова – Василева; ст.пр. 

Красимира Стоянова Иванова-Кунзова; ст.пр. Тодор Иванов Стефанов; ст.пр. Георги 

Димитров Палазов; ст.пр. Румяна Георгиева Ташева; ст.пр. Мариана Владимирова Томова; 

ст.пр. Пламен Антонов Антонов; ст.пр. Велизар Васков Лозанов; ст.пр. Иван Георгиев 

Иванов; ст.пр. Георги Петров Василев; ст.пр. Капка Константинова Василева; ст.пр. Петя 

Йорданова Арбова; ст.пр. Милена Милкова Лазарова; ст.пр. Валентин Валентинов Велев; 

ст.пр. Димитър Иванов Димов; ст.пр. Мая Борисова Чипева; преп. Янита Димитрова Райкова; 

преп. Дойчин Николаев Ангелов; преп. Милчо Събев Узунов  

Технически университет – София,  ДФВС, Секция “Индивидуални спортове и спортни 

игри”  и Секция “Водни и планински спортове” 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина 

за редовните студенти от всички специалности на ТУ-София за образователната степен 

“Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по физическа култура е 

чрез методите и средствата на физическото възпитание да се повиши физическата 

дееспособност на студентите. Допълнителните спортни умения по съответния вид спорт 

целят да създадат трайни навици за самостоятелни занимания по физическа култура. 

Изявените спортисти да защитят честта и престижа на ТУ-София в спортни състезания. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна 

система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите 

позволяват усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение по 

избрания спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт. 

Спортният комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. Заедно със 

спортовете практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и 

усъвършенстват по 19 вида спорт. 

МЕТОДИ  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се използва 

практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически възможности 

на студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни умения в дадения спорт. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа 

дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Методически помагала и правилници по избрания 

спорт 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Сигнали и системи 

Код: BE27 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции, 

Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,  

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:   

Доц. д-р инж. Веска Георгиева (ФТК), тел.: 965 3293, еmail: vеsg@tu-sofia.bg 

Технически университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина 

за редовни студенти по специалност “Електроника” на Факултета електронна техника и 

технологии за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да 

имат представа и необходимите знания за: информация, цифрови и аналогови сигнали и 

системи, едномерни и многомерни сигнали, основни методи за анализ на сигнали в 

честотната и времевата област, основни процеси при обработката на сигнали (усилване, 

модулация, демодулация, филтрация, кодиране),  както и за основни методи за изследване на 

аналогови и цифрови линейни, нелинейни и параметрични системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни понятия от теорията на 

информацията; Основни сведения за сигнали и системи; Математическо представяне на 

сигналите във времевата област; Спектрален анализ на непрекъснати сигнали и системи; 

Представяне на дискретни сигнали и системи в честотната област; Случайни сигнали. 

Шумове; Модулация; Оптимална линейна филтрация; Кодиране на сигналите. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  Математика,Физика, Теоретична електротехника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни и с помощта на нагледни материали, 

диапозитиви, слайдове, лабораторните упражнения с протоколи.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на четвърти семестър. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Ненов, Г.Д. Сигнали и системи, изд. “Нови знания” 

София, 2008 г.; 2. Фердинандов, Е. Сигнали и системи, изд. Сиела, София, 1999 г.; 3. Ненов, Г.Д. 

Сигнали и системи, издателство  на ТУ-София, София, 1996 г.; 4. Георгиева В. Сигнали и системи – 

Ръководство за лабораторни упражнения, изд. “Нови знания” София, 2009 г.; 5. Оpenheim,A.V., 

Willsky A.S., Young, IT., Signals and systems, 1990. 

mailto:vgt@tu-sofia.bg


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на дисциплината:  

ТЕОРИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ 

СХЕМИ  

Код: BE27 Семестър: 4  

Вид на обучението:  

Лекции, лабораторни и семинарни 

упражнения  

Часове за седмица:  

Л-2 ч., ЛУ-1 ч., СУ-1ч.  

Брой кредити: 

5  

ЛЕКТОР: Доц. д-р инж. Тодор Георгиев Тодоров, Технически Университет-София, ФЕТТ, 

катедра “Електронна техника”, лаб. 1364, тел.: 9652140, e-mail: ttodorov@tu-sofia.bg. 

СТАТУТ: Задължителна дисциплина за студентите в образователно-квалификационната степен 

бакалавър-инженер по специалност "Електроника".  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ: След успешното завършване на курса студентите трябва да могат 

да моделират, изследват и проектират аналогови електронни схеми прилагайки съвременни 

теоретични методи, информационни и компютърни технологии. По-конкретно, студентите ще 

придобият теоретични знания за методологията на функционалното проектиране на електронни 

схеми и практически умения за извършване на следното: (1) Моделиране и макромоделиране на 

полупроводникови прибори; (2) Матричен анализ и анализ на чувствителност на електронни 

схеми; (3) Компютърни симулации; (4) Синтез на активни филтри (АФ) в автоматизирана среда; 

(5) Апроксимация на предавателните характеристики по теоретичните методи на Бътъруърд, 

Чебишев и Кауер; (6) Реализация на АФ по каскадния метод и по метода на променливи на 

състоянието. Друга важна образователна цел на курса, освен обучението по електроника, е да 

подготви и научи студентите как да: прилагат системния подход за проектиране; самостоятелно 

да обновяват и разширяват професионалните си знания и умения използвайки съвременните 

информационни технологии; работят ефективно в екип; аргументират ясно и мотивирано 

своите становища.  

ОПИСАНИЕ: Теорията на електронните схеми е една от основните дисциплини, които 

оформят специалната теоретична подготовка на студентите по електроника. Включва теми по 

модели и макромодели на електронни елементи, методи за теоретичен анализ и програмни 

системи за компютърни симулации на електронни схеми, както и методи и програмни системи 

за синтез на активни филтри.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни знания по математика, електротехника, 

електронни и полупроводникови елементи и аналогова схемотехника.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Образователната стратегия е фокусирана върху студента и се 

прилага комбиниран модел за обучение (традиционни методи и електронно обучение). Тя е 

базирана на активни форми за инженерно обучение – проблемни лекции с мултимедийни 

презентации, индивидуални и групови задачи с компютърни симулации в условията на Web-

базирана среда за електронно обучение с интегрирана професионална CAD система с PSpice 

A/D продукти. Семинарните и лабораторните упражнения се провеждат в специализираната 

учебна лаборатория по ТЕС №:1364 към катедра Електронна техника.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Знанията на студентите се оценяват в 

зависимост от степента на постигане на общите и специфичните образователни цели на 

дисциплината. Оценяването на знанията на студентите се формира като средно аритметично от: 

(а) средната оценка от текущия контрол по време на семестъра, формирана от електронни 

тестове и оценка на протоколите; (б) средната оценка от изпита: за теоретичната част на 

електронния тест, но не по-ниска от 3.00, което осигурява преминаване към втората част на 

електронния тест (решаване на задачи)  по време на крайния изпит. Електронните тестове се 

проверяват автоматично и полученият резултат става известен на студентите веднага.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български и възможност за френски език.  



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Създадени са учебни ресурси в електронен и печатен 

формат. Печатни учебници и ръководства:(1) Т. Тодоров, Методически указания по теория на 

електронните схеми, ТУС, 2014, ISBN 978-619-167-075-8; (2) Шойкова Е., Синтез на активни 

филтри, ТУС, 2000, ISBN 954-9952-19-3; (3) Шойкова Е., С. Цанова, Д. Колев, И. Пандиев, 

Методология за проектиране на електронни схеми с PSpice, ТУС, 2000, ISBN 954-9952-17-7; (4) 

Fitzpatrick, D., Analog Design and Simulation using OrCAD Capture and PSpice, Elsevier Ltd., 

Oxford, 2012; (5) Raut R,M. Swamy., Modern Analog Filter Analysis and Design, 2010 WILEY-VCH 

Verlag & Co. KGaA, Weinheim, Germany, ISBN 978-3-527-40766-8. 

 



 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

ТЕОРИЯ НА АВТОМАТИЧНОТО 

РЕГУЛИРАНЕ 

Код: BE28 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции (Л) 

Лабораторни упражнения (ЛУ) 

Курсова работа (КР) 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа 

ЛУ – 1 час  

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОРИ:  
доц. д-р Андрей Йончев (ФА), тел.: 9652452, email: tsj@tu-sofia.bg,  

гл. ас. д-р Аспарух Марковски (ФА), тел.: 9652452, email: agm@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студенти от специалност „Електроника“, образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“, ФЕТТ. 

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

запознаят с основните понятия в теорията на управлението и да могат да прилагат 

принципите, моделите и методите на теорията за анализ и синтез на системи за автоматично 

регулиране. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се запознават с основните 

математически модели на линейни стационарни едномерни системи за автоматично 

регулиране, времеви и честотни характеристики, с алгебрични и честотни методи за анализ 

на устойчивост и качество, синтез по желани честотни характеристики, описания на 

дискретни системи, понятие за описание в пространство на състоянията и синтез по желани 

полюси. В лабораторните упражнения се запознават със системата MATLAB, разглеждат се 

няколко лабораторни модела на електромеханични системи и се анализират процесите в 

система за аналогово моделиране. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са предварителни знания по Висша математика I,  II,  III и 

IV части, Теоретична електротехника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции и лабораторни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Две контролни работи по време на курса. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:   

1. Ищев, К. Теория на автоматичното регулиране. ТУ-София, 1996. 

2. Ищев, К. Теория на управлението (част1). Деликом, 2002, 2004. 

3. Ищев, Ал. Теория на автоматичното регулиране и управление (теория, решени примери и 

задачи). ТУ-София, 2006. 

4. Karl Johan Åström, Richard M. Murray. Feedback Systems, 2009. 

5. Ищев, К. Теория на автоматичното  управление. Кинг, 2000. 

6. Наплатанов, Н. и др. Въведение в теорията на управлението. ВМЕИ,  С., 1987. 

7. Ищев, Ал., Т. Пулева Ръководство за лабораторни упражнения по теория на 

управлението (част1), ТУ-София, 2005. 

8. Ищев, К. и др. Въведение в теорията на управлението (сборник решени задачи). 

ВМЕИ, С., 1987 

9. John Van de Vegte, Feedback control systems. Prentice - Hall, 1994. 

mailto:j@tu-sofia.bg
mailto:agm@tu-sofia.bg


 

Характеристика на учебната дисциплина 

Наименование на дисциплината: 

Аналогова схемотехника 
Номер: BE29 Семестър: IV 

Вид на обучението: 
Лекции, лабораторни упражнения (ЛУ), семинарни 

упражнения (СУ) и курсов проект 

Часове на седмица: 
Л-2 часа, ЛУ-2 часа, СУ-1 час 

Брой кредити: 7 

 

ЛЕКТОР:   

доц. д-р инж. Ивайло Пандиев, Технически университет – София, ФЕТТ, катедра 

„Електронна техника”, тел. 965 30-27, email: ipandiev@tu-sofia.bg. 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 

редовните студенти по специалност „Електроника” на Факултета по електронна техника и 

технологии на ТУ-София за образователно квалификационната степен „бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по Аналогова схемотехника е 

студентите да получат знания върху основните аналогови схеми и устройства и върху принципите на 

изграждането им.  

 Лабораторните упражнения, семинарните упражнения и курсовият проект затвърждават и 

разширяват получените по време на лекциите знания и целят студентите да могат свободно да 

проектират, а така  също експериментално или чрез компютърни симулации да проверяват 

получените от проектирането резултати. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината се разглеждат основите на аналоговата 

схемотехника: (1) структура и принцип на работа на основните усилвателни стъпала с биполярни и 

MOS транзистори за ниски, средни и високи честоти; (2) Обратни връзки – основни определения и 

видове; (3) Основни градивни стъпала на аналоговите интегрални схеми; Операционни усилватели – 

основни определения, видове, характеристики и параметри. Схемотехника на операционни 

усилватели; (4) Основни електронни схеми с операционни усилватели; (5) Избирателни усилватели; 

(8) Усилватели на мощност; (9) Генератори на хармонични сигнали. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Теоретична електротехника, Полупроводникови 

елементи, Теория на автоматичното регулиране и Висша математика. 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекционно обучение се провежда в зала с използването на 

мултимедийни презентации, прожектор, тебешир и черна дъска. Студентите предварително са 

получили достъп до презентациите и при желание могат да ги носят на лекции, за да ги допълват от 

обясненията на преподавателя. Лабораторните упражнения (ЛУ) се провеждат по специално 

разработени методики по два начина: експериментални изследване чрез използване на лабораторен 

макет и симулации с OrCAD PSpice. В семинарните упражнения (СУ) студентите решават задачи за 

анализ и проектиране, а в курсовия проект проектират различни видове усилватели и генератори, 

като им се осигуряват ръководства за курсово проектиране и справочна литература.  

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ: Изпитът е писмен. Провежда се със разработени тестове. Използва се 

точкова система за оценяване. 

Общата оценка за знанията на всеки изпитан студент се обявява от преподавателя в 

Университетската информационна система – Студент (УИСС ТУ-София)  до три дни след 

завършване на изпита. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български и възможност за английски език. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: (1) Пандиев, И., Л. Доневска, Д. Стаменов. Аналогова 

схемотехника – I и II. С., TУ-София, 2008; (2) Доневска, Л., Д. Стаменов, И. Пандиев, К. Аспарухова, 

П. Якимов. Ръководства за семинарни и лабораторни упражнения по аналогова схемотехника. С., TУ-

София, 2003; (3) Пандиев, И. Сборник от задачи по аналогова схемотехника. С., TУ-София, 2008. 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Оптоелектронни и сензорни 

елементи 

Код: BE30 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции, упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2часа,  

У – 1 час,  

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Тодор Джамийков (ФЕТТ), тел.: 9652142, еmail: tsd@tu-sofia.bg , ТУ-София 

Гл. ас. маг. инж. Михаил Цанов (ФЕТТ), тел.: 965 3269, mzz@tu-sofia.bg , ТУ-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителен учебен курс от 

бакалавърската програма на специалността“Електроника”.на Технически университет-София, 

образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След курса студентите трябва да могат да 

познават терминологията на оптоелектронните и сензорни полупроводникови елементи, да 

определят основните понятия, величини, показатели и зависимости в теорията им и ще могат 

да ги сравняват по параметри и характеристики анализират различни технически решения с 

тях.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Полупроводникови луминесцентни 

излъчватели, полупроводникови лазерни диоди, полупроводникови приемници на 

електромагнитен поток: фоторезистори, фотодиоди, фототранзистор, оптрони. 

Влакнестооптични елементи. Сензори на образ. Полупроводникови температурни сензори.  

ПРЕДПОСТАВКИ: “Физика“, “Електронни и полупроводникови прибори”.  

 МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на мултимедиен проектор, 

чрез които на екран се проектират структурата на лекцията и най-съществени знания, 

чертежи, графики и формули. Допълнителни уточнения и разяснения се пишат от 

преподавателя на дъска.. 

 МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: две контролни работи с коефициент на 

тежест 0,4 всяка и оценка от лабораторните упражнения с 0,2  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. http://ecad.tu-sofia.bg/ppe2 >>Литература  

2. Schubert E. F., “Light Emitting Diodes” Cambridge University Press, 2006 

3. Paul R., “Optoelektronische Halbleiterbauelemente”, Teubner-Verlag, Stuttgart, 2004.  

4. Mark Johnson., “Photodetection and Measurement (maximizing performance in optical 

system)”, McGraw-Hill, 2005.  

5. George Rieke, “Detection of Light: From the Ultraviolet to the Submillimeter”, 

Cambridge University Press, 2003.  

  
 

http://sopko.tu-sofia.bg/
http://sopko.tu-sofia.bg/
http://sopko.tu-sofia.bg/
http://sopko.tu-sofia.bg/
http://sopko.tu-sofia.bg/
http://sopko.tu-sofia.bg/
http://sopko.tu-sofia.bg/


 

 ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на 
дисциплината 
Цифрова схемотехника 

Код: BE31 Семестър: 4 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения, 

Лабораторни упражнения, 

Курсова работа 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 1 час, 

ЛУ – 2 часа, 

Самоподготовка – 6 часа. 

Брой кредити: 7 

 

ЛЕКТОР: 

проф. дтн инж. Георги Михов (ФЕТТ), тел.: 965 32 81, email: gsm@tu-sofia.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН : Задължителна учебна дисциплина 

за редовни и задочни студенти по специалност „Електроника” на Факултета по електронна 

техника и технологии на ТУ – София за образователно квалификационната степен 

„бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите получават познания за основните 

цифрови схеми и системи, за методите на проектирането и изчисляването им и за 

принципите на изграждането им. След завършване на курса студентите трябва да могат да 

анализират и проектират цифрови устройства. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Елементи на цифровата електроника; 

Логически семейства – TTL, CMOS, BiCMOS, LVL; Комбинационни логически схеми – 

мултиплексори, демултиплексори, дешифретори, кодери; Комбинационни аритметични 

схеми – компаратори, суматори ALU. Последователностни логически схеми – тригери, 

броячи, регистри; Формирователни схеми; Релаксационни схеми; Цифрови индикации; 

Цифрови фазови и честотни синхронизатори; Програмируема логика; Памети в 

микроконтролерите – SRAM, DRAM, EEPROM, FLASH. Смущения в цифровите вериги; 

Предаване на цифрови сигнали. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Полупроводникови елементи, Теоретична електротехника, 

Електрически измервания, Теория на електронните схеми, Техническо документиране, 

Аналогова схемотехника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на PowerPoint 

презентации с видео проектор и с частично използване на класически начин – върху 

черна/бяла дъска. Дисциплината е осигурена с учебник. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмен изпитът върху въпроси по зададена тематика от 

конспект (70 %), лабораторни упражнения (10 %), курсова работа (20 %) . 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Михов, Г. Цифрова схемотехника – учебник. ТУ 

– София, 2008; 2. Михов, Г. Цифрова схемотехника – ръководство за семинарни упражнения. 

ТУ – София, 1998; 3. Токхайм, Р. Цифрова електроника. София, Техника, 1999; 4. Угрюмов, 

Е., Цифровая схемотехника. Санкт-Петербург, БХВ, 2000; 5. Хоровиц, П., У. Хилл. Искуство 

схемотехники – в 3-х томах. Москва, Мир, 1992; 6. Floyd, T. Digital Fundamentals. New York, 

Macmillan Publishing Company, 2009; 7. Tietze, U., Ch. Schenk. Halbleiter-Schaltungstechnik. 

Berlin, Springer-Verlag. 2012. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебнатадисциплина 

AНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Код: 

BЕ32 

 

 

Семестър 

4 

Вид на обучението 

Семинарни упражнения 

 

Часове за седмица 

2 

Брой кредити: 

0 

 

ЛЕКТОРИ: ст.пр. Снежанка Недкова Анастасова – английски език, тел. 0895581644 sanastassova@tu-sofia.bg,  

      ст.пр. Иван Велимилов Найденов – английски език, тел. 0893690711   i_velimilov@yahoo.com 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София, ДЧЕОПЛ. 

СТАТУТ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължителна учебна дисциплина за редовните студенти от всички специалности на Факултет електронна техника и 

технологии на ТУ – София за образователна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на обучението по английски език е да се улеснят студентите в ползването на научна литература и специализирани 

текстове, както и в развитието на тяхната говорна компетентност, за да проявят подобаващо за конкретна ситуация 

поведение като прилагат ефективни компенсаторни стратегии за преодоляването на възникнали комуникативни проблеми. 

Допълнителните знания и практическия опит в специализирани езикови умения целят успешното участие на студентите в 

международни научни конференции и форуми, специализации по линия на международния образователен обмен и 

програми на ЕС, както и на двустранни споразумения с други партниращи университети. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Студентите се обучават по гъвкава модулна система, съобразена с установените чрез входен тест нива на владеене на 

съответния език. Програмата предвижда въвеждащи модули за начинаещо ниво /А1/, надгражда и обогатява усвоения 

минимум езикови знания от средното училище с характерни за специалността категории, понятия и лексика за останалите 

нива /А2, В1/. Чрез оригинални учебни материали се задълбочават познанията на студентите по граматика, синтаксис и 

словообразуване, фразеология и специализирана терминология. Обучението по английски език изгражда комуникативни 

умения и компетентност, позволяващи на студентите да общуват пълноценно в реални житейски и професионални 

ситуации. Затвърждават се четирите езикови умения (слушане, четене, говорене и писане), целящи адекватното слухово и 

зрително възприемане на информация, поднесена на английски език, както и активната способност да се реагира в 

съответствие със стилистиката и нормите за междукултурно общуване. Пропорцията общ:специализиран език е 1:2. 

Модерната техническа база на ДЧЕОПЛ позволява ползването на съвременни аудиовизуални и технически средства: 

езикови лаборатории, видео, CD плейъри и компютри. 

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Обучението предполага основни познания на граматичните и лексикални правила на родния езикезик, преподавани в 

гимназиите и техникумите. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

При подбора и структурирането на учебното съдържание се използва интегриран теоретично– практически комуникативен 

подход, съобразен с функционалните потребности на студентите да използват езика в общокултурна и професионална 

среда. Използват се разнообразни интерактивни методи като дискусии, обсъждане на казуси, ролеви игри, презентации и 

разработка на индивидуални проекти по тема (при текущи консултации с преподавател), компютърни тестове по граматика 

и лексика по нива и превод на научно–техническа литература по специалността. Модулният принцип на чуждоезиковото 

обучение позволява синтез на аудиторното усвояване на знания от дадена предметна област с индивидуални форми на 

работа. 

МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Освен текуща оценка, формирана от участието, презентациите и писмените тестове по време на семестрите, се използват 

международно признати в ЕС, стандартизирани изходни тестове по нива, за да се прецени повишеното качество на 

придобитите знания. Две контролни за периода на обучение през семестъра (общо 80%), активно участие в семинарни 

упражнения и самостоятелна изява (общо 20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Английски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

Изработени са редица помагала по европейски проекти и в сътрудничество с Британски съвет в областта на 

специализираното чуждоезиково обучение за научни и бизнес цели. Ползват се наличните ресурси на богатия библиотечен 

център на английска катедра както и предоставени оригинални софтуерни програми за чуждоезиково обучение. 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на 

учебната дисциплина 

Физическа култура 

Код:  FBE33 Семестър – 4 

Вид на обучението: 

Семинарни  упражнения 

Часове за седмица: 

СУ- 3 ч.,  

 

Брой кредити: 

0 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ст.пр. Валери Георгиев Пелтеков; ст.пр. Румяна Николова Ветова; 

ст.пр. Александър Александров Александров; ст.пр. Ася Кръстева Църова – Василева; ст.пр. 

Красимира Стоянова Иванова-Кунзова; ст.пр. Тодор Иванов Стефанов; ст.пр. Георги 

Димитров Палазов; ст.пр. Румяна Георгиева Ташева; ст.пр. Мариана Владимирова Томова; 

ст.пр. Пламен Антонов Антонов; ст.пр. Велизар Васков Лозанов; ст.пр. Иван Георгиев 

Иванов; ст.пр. Георги Петров Василев; ст.пр. Капка Константинова Василева; ст.пр. Петя 

Йорданова Арбова; ст.пр. Милена Милкова Лазарова; ст.пр. Валентин Валентинов Велев; 

ст.пр. Димитър Иванов Димов; ст.пр. Мая Борисова Чипева; преп. Янита Димитрова Райкова; 

преп. Дойчин Николаев Ангелов; преп. Милчо Събев Узунов  

Технически университет – София,  ДФВС, Секция “Индивидуални спортове и спортни 

игри”  и Секция “Водни и планински спортове” 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина 

за редовните студенти от всички специалности на ТУ-София за образователната степен 

“Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по физическа култура е 

чрез методите и средствата на физическото възпитание да се повиши физическата 

дееспособност на студентите. Допълнителните спортни умения по съответния вид спорт 

целят да създадат трайни навици за самостоятелни занимания по физическа култура. 

Изявените спортисти да защитят честта и престижа на ТУ-София в спортни състезания. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се обучават по гъвкава модулна 

система, съобразена с техните възможности и желания /избор на спорт/. Програмите 

позволяват усъвършенстване на уменията от средното образование и начално обучение по 

избрания спорт. Студентите получават и задълбочени познания по съответния спорт. 

Спортният комплекс на ТУ позволява да се провеждат много видове спорт. Заедно със 

спортовете практикувани извън спортния комплекс, студентите се обучават и 

усъвършенстват по 19 вида спорт. 

МЕТОДИ  ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: При структурирането на учебното съдържание се използва 

практически комуникативен подход съобразен с функционалните и физически възможности 

на студентите. Модулният принцип позволява усвояване на спортни умения в дадения спорт. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Провеждат се тестове за физическа 

дееспособност. Тестове за уменията и двигателните навици по вида спорт. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Методически помагала и правилници по избрания 

спорт 

 


